
 

 

Inb
 

Cyk
 
Datum:
Tid: 

Plats: 
 
I Sverig
planering
koldioxi
bort, me
 
På semin
öppet fö
sydostre
alla som
Tjänstem
 
9:00 – 1
Bra cyk
TUB Traf
inom proj
till ökad c
 
Cykliste
Handelns
på att cyk
 
SydostT
Deltagarn
cykelväga
Läs mer o
 
13:15 –
Tillsamm
diskutera
personer
 
Anmäla
Anmälan
Seminar
 
 
Välkom
Per Hans
Energiko
 
 
 
 

bjuda

kliste
:  Torsd

Semin
Work
Hotel 

ge görs cirka
g och åtgärd
dutsläpp och
n som kan b

nariet komm
ör alla, men 
gionen. På e

m deltagit på 
mannagruppe

12:00 Semi
kelparkering

fikutredningsb
jektet CyCity.
cykling. 

ernas betyde
s utredningsin
klister är en g

Trampar int
na i SydostTr
ar. Svaren an
om SydostTra

– ca 16:00  
mans med Pe
a intressanta 
r och förutsät

an 
n till seminar
riet är gratis. 

mmen: 
sson  
ontor Sydost

n till 

er- en 
dag den 25 au
narium 9:00 –

kshop 13:00-1
Cardinal, Bä

a 465 miljon
der genomfö
h en bättre f
idra till fram

mer vi att bely
vänder sig 

eftermiddage
seminariet. 

en fortsätter s

inarium 
g bidrar till ö
byrån arbetar
 De har också

else för hand
nstitut genomf
grupp som på e

e bara en cy
rampar får ef

nalyseras och 
mpar på nästa

Wo
elle Envall, T
trafiklösning

tter att du ha

riet och/eller
För uteblive

 
t   

cyke

grup
ugusti 
– 12:00 
16:00 
äckgatan 10,

ner cykelreso
örs för att un
folkhälsa. Cy

mför allt centr

ysa frågor so
i första han

en kommer e
Seminariet i
sitt möte und

ökat cyklan
r med ett flert
å nyligen geno

deln i Växjö
förde 2010 en 
ett tydligt sätt 

ykelkampan
fter kampanje
kan bli ett vä
a sida. 

orkshop kr
TUB Trafiku
gar för cykli

ar cykel. Någ

r workshopen
en deltagare k

H
R

lsem

pp att

, Växjö 

or per år, oc
nderlätta för
yklister är o
rumhandel o

om kan bidra
nd till komm
en workshop
ingår också s
der eftermidd

nde - Pelle En
tal större proj
omfört en stud

ö centrum - H
studie om res

t kan bidra till

nj  - Per Hans
en möjlighet 
ärdefullt stöd 

ring cykling
utredningsbyr
ister. Antalet
gra enstaka cy

n senast den 
kommer en a

Heidi Samue
Regionförbun

minari

t räkn

ch det finns 
r cyklister. V
också en köp
ch en levand

a till en ökad 
munala politik
p kring cyklin
som en del i
dagen.  

nvall, TUB T
jekt för bättre
die som visar p

Henrik Vesti
svanor och kö
l utvecklingen

sson, Energik
att delta i en
till kommune

g – på cyke
rån, kommer
t deltagare på
yklar kan lån

15 augusti ti
avgift på 300

elsson
ndet södra S

um 

na me

stor potentia
Vinsterna av 
pstark grupp
de stadskärna

cykling i sy
ker och tjän
ng att hållas
Klimatkomm

Trafikutredni
e städer och f
på att bra cyk

in, Handelns
öpvanor i Växj

av centrumha

kontor sydos
n undersöknin
rna för att ut

el! 
r vi att cykla 
å workshopen
nas ut.  

ill per.hansso
0 kr att tas ut

måland

ed 

al att öka de
v ökad cyklin
p som många
a. 

ydostregionen
nstemän sam
s. Workshop

mmission Kro

ingsbyrån 
för att utveckl
kelparkeringsp

s utredningsin
xjö centrum. U
andeln.  

st 
ng och tycka 
tveckla cykling

runt i Växjö
n är begräns

on@energiko
t. 

Ulf A
Växj

en summan 
ng är minsk
a gånger glö

n. Seminarie
mt handelsmä

en är öppen 
onobergs arb

la cyklingen b
platser kan bi

nstitut 
Utredningen v

till om sin st
gen i kommun

ö för att titta o
at till 15 

ontorsydost.s

Agermark 
ö kommun 

om 
kade 
öms 

et är 
än i 
för 

ete. 

bl.a. 
idra 

isar 

tads 
nen. 

och 

se 



 

 

Inb
 
 
Möte fö
Som fort
möte und
kan anm
eller Gor
 
Datum:
Tid: 
Plats: 
 
 
Bakgru
Klimatko
Europas 
tillväxt o
sionen b
klimatko
av repres
 
 
Bakgru
Energiko
cykling 
offentlig
i de tre l
fysiskt a
 
De ca 10
hjälpa re
Alla kom
från sin 
delrappo
chans att
 
Förra åre
underhål
 
Läs hela
Läs mer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bjuda

ör Klimatko
tsättningen p
der eftermidd

mäla sitt delta
ran.Gustavss

:  Torsd
13:00 
Hotel 

und Klimatk
ommission K
grönaste reg

och attraktiva
består av före
ommissionen
sentanter frå

und Sydost
ontor Sydos
i Blekinge, 

gt förvaltning
länen. Det gå
aktiv, förbättr

000 deltagar
egionens kom
mmuner får r
egen komm

ort med data
t se till att sp

et sparades 
llet av cykelv

a rapporten p
om tävlinge

n till 

ommission
på seminariet
dagen. Möte

agande både t
son@energik

dagen den 25
 – ca 16:00 
Cardinal, Bä

kommissio
Kronoberg är
gion och nå m
a miljöer me

etagsledare, p
n är Gunnar N
ån Kronoberg

tTrampar 
t driver kam
Kalmar och 

g, där de ans
år ut på att cy
ra konditione

rna fick efter
mmuner att u
rapporten, me

mun. Genom 
a från den eg
prida informa

55 ton koldi
vägarna behö

å www.energ
en på www.sy

cyke

ens tjänste
t kommer Kl
et är alltså en
till mötet och
kontorsydost

augusti 

äckgatan 10,

onen 
r ett nätverk 
målet om en 
ed effektiv re
politiker och 
Nordmark. T
gs kommuner

mpanjen Syd
Kronoberg.

tällda bildar 
ykla - till och
en och kansk

r 2010 års k
utveckla och p
en endast de 
att se till att
gna kommun
ation om tävl

ioxid genom
övde förbättr

gikontorsydo
ydosttrampar

lsem

emannagru
limatkommis

nbart för delta
h till förmidd
t.se 

, Växjö 

som startade
fossilbränsle

esursanvändn
företrädare 

Till klimatkom
r och närings

dostTrampar
SydostTram
egna lag som

h från jobbet
ke må lite bät

kampanj svar
prioritera åtg
 med tillräck
t många lag 
nen. Halva å
lingen för att

m kampanjen 
ras.  

ost.se/mobili
r.se/ 

minari

upp 
ssionen Kron
agare i grupp
dagens semin

es i början av
efri region. S
ning och min
för Linnéuni
mmissionen 
slivet. 

r, som syftar
mpar är en la
m tävlar inte
t och i tjänst
ttre och ha ro

ra på frågor 
gärder för att
kligt många d

från kommu
årets kampan
t få fler lag ti

och rapport

itetskontor/sy

um 

nobergs tjäns
pen. Medlem
narium till H

v 2010. Syfte
Södra Smålan
nimal klimatp
iversitet i reg
finns en tjän

r till att stim
agtävling som
ernt och mot 
ten - men äve
oligt. Samtid

om sin stads
t underlätta f
deltagare får 
unen tävlar s
nj är avklara
ill höstens tä

ten visade bl

ydosttrampar

stemannagru
mmar i tjänste
Heidi.Samuel

et är att göra 
nd skall fören
påverkan. Kl
gionen. Ordfö
nstemannagru

mulera och 
m riktar sig 
lag från and

en på fritiden
digt gynnar d

s cykelvägar
för cyklistern
delrapporter

så säkerställe
ad, så det fi
ävlingsperiod

l.a. att deltag

r.php 

pp att ha ett 
emannagrupp
sson@rfss.se

Kronoberg t
na hållbar 
limatkommis
förande i 
upp beståend

bidra till ök
till företag o

dra arbetsplat
n för att bli m

det miljön. 

r. Svar som k
na.  
r med resulta
er man en eg
inns fortfaran
d. 

garna tyckte

pen 
e 

till 

s-

de 

kad 
och 
tser 
mer 

kan 

aten 
gen 
nde 

e att 


