
 

 

 

Commute Greener 
 
Vill bara påminna om att det fortfarande går bra att anmäla sin kommun till Commute Greener inför 
Trafikantveckan 2014! Commute Greener-tävlingen drar igång den 1 september så det är dags att 
anmäla NU om du inte redan har gjort det! Det är enkelt att vara med och det är gratis! Mer än 50 
kommuner runt om i Sverige har redan anmält sig! 
 
Trafikantveckan 2014 ger alla kommuner en gratis möjlighet att vara med i tävlingen ”Pendla 
smartare – Commute Greener!” 
 
Mer än 50 kommuner runt om i sverige har redan anmält sig, ni hänger väl på? Den kommun som 
pendlar grönast kommer att utses och fina priser kommer att delas ut: Exempelvis en cykelpaketresa 
för 10 000 kr och en vikcykel att ta med på kollektivtrafiken. I flera regioner kommer också finnas 
regionala tävlingar med fina priser. 
 
Tävlingsperioden är 1 september – 22 oktober. Följ resultaten på www.trafikantveckan.nu. 
 
Mer information: www.trafikantveckan.nu/ commute greener eller informationswebbinariet om 
tävlingen.  Det är lätt att vara med och tävla och det kostar inget! 
 
Frågor till: Maria Olsson, 031 389 14 88, maria.olsson@hallbarutvecklingvast.se 
 

 

 

Ang Commute greener: 

OBS! att även om ni bara tänkt köra regional utmaning så måste vi ha in deltagande 

kommuner!  Resultatlistorna sammanställs utifrån kommunutmaningarna så vi måste lägga upp 

kommunerna för att folk skall kunna gå in och registrera sig och välja sin kommun och därmed vara 

med och tävla om alla fina priser! 

Anmälan omgående till mig! 
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För att följa resultaten i tävlingen i Commute greener gör du så här: 

 Regionala och nationella resultat 

Kommer du hitta på http://trafikantveckan.nu/content/resultat. Dessa kommer att uppdateras 

löpande ca en gång per vecka. 

 

Lokala resultat för din kommun: 

Resultaten för din kommun ser du i appen (från mobil eller dator) under ”Utmaningar” och 

respektive kommuns utmaning: 

  

1. Gå till Utmaningar och välj din kommun 

 

  

2. Välj visa resultat under din kommunutmaning 

http://trafikantveckan.nu/content/resultat


 

 

 

 

  

3. Resultaten presenteras i en lista 

 

  

  

// maria 

 


