
 

 

 
Från Naturvårdsverket: 
Jag har fått meddelandet nedan från den europeiska kampanjledningen för European Mobility Week, 
som ber att man ska ta med hashtag #EU4LifeQuality i allt kommunikativt material och i sociala 
mediaktiviteter med koppling till European Mobility Week. Detta för att visa att det man vill förmedla 
inte bara är relevant på nationell nivå utan även i ett bredare EU-sammanhang.  
 
Man vill även att när EMW-logon används på reklammaterial så ska man även ha med den 
Europeiska flaggan. Den kan laddas ner på http://europa.eu/about-eu/basic-
information/symbols/flag/index_en.htm 
 
Jag vill också påminna er som redan vet att er kommun ska delta i Europeiska Trafikantveckan, att 
registrera ert deltagande. Är era program för veckan inte helt klara så går det ju bra att komplettera 
er registrering senare. 
 
Registering av deltagande i den Europeiska Trafikantveckan som äger rum 16-
22 september 2014.  
 
Nu kan kommuner, som vill delta i årets Europeiska Trafikantvecka, registrera sig på den 
europeiska hemsidan www.mobilityweek.eu Ni hittar ingångslänken till registreringen på länken 
http://www.mobilityweek.eu/join-us/registration/  
Där är hittar ni även ingångslänken till det europeiska EMW-manifestet (chartern) som ska fyllas i 
och signeras av någon i kommunledningen eller någon som kommunledningen har delegerat denna 
uppgift till. Skanna in det signerade manifestet och skicka till mig per E-post 
birgitta.malmberg@naturvardsverket.se 
 
Registeringen steg för steg  
 
Steg 1  
När ni kommer in på det första steget i registreringen ser ni en vit ruta upp till höger där ni kan välja 
språk, så för dig som tycker att det är enklare att följa registeringsstegen på svenska kan byta till 
svenska där. I detta steg väljer ni även land på en lista på denna sida. 
 
Steg 2 
När ni har valt Sverige och tryckt på Nästa så får ni upp en lista på svenska kommuner som har varit 
registrerade tidigare år. Det är bara att markera er kommun och gå vidare. Finns ni inte med på 
listan så trycker ni på länken nästa sida (eller next page om ni har valt engelska), den rödmarkerade 
länken som ni hittar upp till vänster. 
 
Steg 3 
När ni har valt er stad eller tryckt på nästa sida/next page så kommer ni till en sida där ni ska fylla i 
uppgifter om er stad, kontaktuppgifter med mera. Det är en röd asterisk vid uppgifter som är 
obligatoriska.  
För kommuner som har registerat sig tidigare år så ligger en del uppgifter kvar från den senaste 
registringen, så kolla noga om det är något ni behöver ändra.  
När ni är klara trycker ni på Next/Nästa  
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Steg 4 
På denna sida kan ni kryssa för de kriterier som ni uppfyller. Ni behöver bara uppfylla ett av de tre 
kriterierna för att registrera er, men er kommun måste uppfylla alla tre för att ha en möjlighet att 
vinna European Mobility Week AWARD.   
På denna sida beskriver ni också  

 vilka aktiviteter ni ska genomföra under Trafikantveckan. Ju större och tydligare koppling till 
årets huvudtema och slogan, desto större chans att vinna European Mobility Week AWARD. 

 De permanenta åtgärder, med koppling till hållbar mobilitet, som kommunen genomför 2014 
(ni som genomför några permanenta åtgärder och oavsett omfattning/storlek). Ju större och 
tydligare koppling till årets huvudtema och slogan, desto större chans att vinna European 
Mobility Week AWARD 

 beskriver det område som stängs av från biltrafik, om ni väljer att genomföra I stan utan min 
bil-eventet fullt ut med avstängning av ett område där biltrafik normalt är tillåten.   

  
Steg 5 
På denna sida finns förtryckta listor med permanenta åtgärder under olika områdesrubriker, som ni 
kan kryssa för. Hittar ni inte det som ni ska genomföra så kan ni fylla i er permanenta åtgärd i det 
gula fältet under varje lista.  
 
Steg 6 
Tryck på den blå rutan längst ner där det står skicka din registering (eller send you registration). 
 
OBS! Din registrering blir inte godkänd förrän den nationella koordinatorn har kollat och godkänt 
uppgifterna. Jag är den person som har hand om detta i Sverige.  

Den nationella hemsidan för Europeiska Trafikantveckan 
Det är fortfarande Naturvårdsverket som är kampanjens nationella kontaktpunkt och vår information 
om Trafikantveckan når ni genom länken www.trafikantveckan.se eller 
www.naturavardsverket.se/trafikantveckan (båda länkadresserna leder till samma sida) 
 
Jag ber om ursäkt för att det material som finns på denna hemsida inte är uppdaterat än. Ännu en 
omorganisation, som berörde våra informatörer, har gjort att detta har fördröjts. Tyvärr har jag själv 
inte behörighet att lägga ut information på webben, men jag ska göra mitt bästa för att försöka se till 
att det uppdaterade materialet läggs ut under nästa vecka.  
OBS att även om det material som ligger där nu ännu inte är till 100%  anpassat för årets kampanj, så 
är det en hel del av materialet som är grundläggande och allmän information, så titta gärna på länken 
Kampanjmaterial där du bl.a. hittar 

 Checklista för din planering av Trafikantveckan 

 Aktivitetstips för att inspirera Denna kommer att kompletteras med fler förslag kopplade till 
årets tema 

 Frågor och svar om Europeiska Trafikantveckan, för intern kommunikation och kontakter 
med media 
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