
tisdag 22 februari 2011 10:27 Translate  |  Auf Deutsch  |  In English  |  En français  |  Suomeksi 

 

Anpassa webbplatsen    Kontaktinformation    A-Ö    Kartor   Lyssna      

� Startsida > Miljö & hälsa > Hållbar utveckling > Delaktighet och s... > Mobilitetsdagarna 2010  
Mobilitetsdagarna 2010

Program och utställare 2010 
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Affisch 2010 

Tidigare år 

Bakgrund 

 

Mobilitetsdagarna  2010 
Den 21-22 september deltog Eskilstuna för elfte gången i Europeiska 
mobilitetsveckan. Europeiska mobilitetsveckan arrangeras varje år 
runt om i Europa den 16-22 september. 2009 var det 2 175 
städer som deltog i 39 länder. Vanligtvis kallas kampanjen 
numera "Europeiska trafikantveckan" i Sverige. 2010 års tema 
är Res smartare, må bättre (Travel smarter, live better).  
 
I år samlade vi aktiviteterna under två dagar och kallade det 
istället mobilitretsdagarna. Invigningen skedde tisdagen 21 
september kl 19. Sedan pågick I stan utan min bil (bilfria 
dagen) under onsdagen 22 september. Under den dagen kunde alla i 
hela kommunen åka buss gratis hela dygnet. 
 
Aktiviteterna hölls på Fristadstorget där vi ägnade oss åt ALLA sätt 
man kan ta sig fram genom att använda sin egen kropp. Från 
promenad, motionsgång och tävlingsgång till dans, parcour och 
sillywalk. Till fots, helt enkelt! 
 
Se bilder från mobilitetsdagarna i menyn till höger. 
 
Se även SVT Östnytts inslag om årets bilfria dag: SVT Play 
 
 

Syfte 
Kampanjen syftar till att ge dig möjlighet att upptäcka alternativa 
transportsätt, till exempel att promenera, cykla, åka kollektivt, 
använda bilpool och samåka. Vinsterna är mindre klimatpåverkan, 
renare luft, minskat buller, bättre trafiksäkerhet., bättre hälsa och 
mer kvar i plånboken!  
 
Genom att stänga av stadskärnan för biltrafik under en dag (22 
september) ska stadsborna även få möjlighet att återupptäcka sin 
stad, sina medmänniskor och sitt kulturarv i en mer hälsofrämjande 
miljö.  
 

 

  

 

   

Färg / Svartvit  

Kontakt 

 

Irène Karlbom, utvecklare 
och projektledare för 
Mobilitetsdagarna, telefon 
016-710 21 50, 070-950 60 
76  epost 

Megha Huber, utvecklare, 
telefon 016-710 83 86, 073-
9504225, epost 

 

Mer information 

 
Naturvårdsverket 

 
In town without my 

car/European Mobility Week 

 

 ESKILSTUNA KOMMUN 
 SE-631 86 Eskilstuna | Telefon 016-710 10 00 | Fax 016-14 71 36 | E-post | Organisationsnummer 212000-0357 
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Program och utställare  2010 
Program tisdag 21/9: Invigning 19-21 

 
Air wipp 

  
ESKILSTUNA DRILL FOTO: THERESE STRÖMBERG. 

Parkour med Air-wipp, Eskilstuna Drill, gatumålning mm 

Efter sitt uppträdande höll Air-wipp workshop i Ung Fritids regi.  

  

 
 
Program onsdag 22/9   11-16: 

Sida 1 av 7Eskilstuna kommun - Program och utställare 2010

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



11.00 St.Eskils danselever  
11.30 Stavgång Instruktion/Friskis och Svettis 
12.00 Tävlingsgång: Uppvisning och instruktion med svenske seniormästaren i 
gång Ato Ibáñes och svenske juniormästaren Persy Karlström. 

 

ATO IBÁÑES  

 

PERSY KARLSTRÖM, ATO IBÁÑES  

  

12.30 Motionslopp 
13:00 Prisutdelning gånglopp 
13.00 le Parkour-uppvisning och föredrag/demo med Air -Wipp 
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le Parkour/freerunning - en blandning av konst och idrott där din egen kropp är 
ditt verktyg och din enda begränsning- och staden din arena. Uppvisning av 
Filip Ljungberg och Jesper Lindström i gruppen Air-wipp, baserad i Helsingborg. 

hemsida 

 
13.30 Drill uppvisning/ instruktion 
14.00 Sillywalktävling 

 
En publikjury fick utse en mästare i udda gångstilar, 
”Sillywalk”. De tävlande fick framföra en självständigt 
utarbetad udda gångstil på vår löparbana och bedöms med 
poäng för tekniskt och konstnärligt framförande. Vinnaren 
erhöll, förutom äran och en prispokal, presentkort till ett 
värde av 1000:- från Eskilstuna Innerstad (giltigt i valfri butik 
i Smedjan, 21:an och Cityhuset). Juryn rekryterades ur 
publiken.  

 
 

15:00  

En rask promenad efter 1927 års karta 

Publiken fick följa en stadskarta från 1927 och se hur staden har förändrats de 
senaste 80 åren. Vilka spår finns kvar från sjöstaden Eskilstuna? Hur kunde 
tågtrafiken gå ända till Munktells mekaniska verkstad? Med Åsa Egeld, pedagog 
på Eskilstuna Stadsmuseum 

  

15.15 Stavgång  Instruktion/Friskis och Svettis 

15:30   "Carl Olof Berg Standup" Tillträdande länskoreografen i 
Sörmland  visade ett utdrag ur ett 80 minuters självbiografiskt performance 
med dans, sång och text om rädsla, med sin uppväxt i Karlstad som 
ramberättelse.  

Han berättar själv:Jag var tjock och livrädd för att börja dansa. Med mitt livs 
soundtrack; Flashdance, Macarena, Vogue, Lambada och Lotta Hasselquist på 
piano, ställs frågor om livsval, uppväxt och tron på att kunna förändra världen. 
Jag framför verket i ett MCställ. En kommentar till machokulturen, barndomens 
drömmar om att vara en actionfigur eller astronaut. Ett skydd mot omvärlden.
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omvärlden.

CARL OLOF BERG FOTO: MATS BÄCKER  

Presscitat: 

"Det här är en scenartist som vet precis vad han gör och förmodligen en 
människa som vet vem han är och inte har något behov av att förställa sig. 
Under åttio minuter trollbinder han oss, inte ens den minsta hostning hörs från 
publiken. Det är allvarligt, roligt, starkt och väldigt vackert."  
Marianne Söderberg, Norrbottenskuriren 
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5343118 

"Carl Olof Berg ironiserar i ironin till döds och driver 1990-talets sminkade 
estetik till en plats där den blir vacker på riktigt. Och  
föreställningen är sammantaget en av de mest helgjutna jag varit med om. Jag 
hatar ståupp och jag älskar Carl Olof Bergs Stand Up!"  
Pierre Martin, Västerbottenskuriren 
http://www.vk.se/Article.jsp?article=340675 

  

17:00  

En rask promenad efter 1927 års karta  

(ännu en gång)  

  

Programarrangörer: Svenska Gång och Vandrarförbundet, Friskis och 
Svettis, Studieförbundet Vuxenskolan, Dans i Sörmland, Eskilstuna 
Stadsmuseum, Eskilstuna Konstmuseum, Ung Fritid. 

  

Utställare på Fristadstorget under dagen: 
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Stadsbyggnadsförvaltningen 

Hos stadsbyggnadsförvaltningen kunde man diskutera trafikfrågor 
utifrån fotgängarperspektivet. Information om följande: 

• Gångpassager och övergångsställen - vad är det som gäller och vad är 
skillnaden?  

• Karta som visar hur långt det är att gå från kommunens parkeringsplatser till 
centrum.  

• Hur långt har du till din busshållplats?  

• Cykelplanen och dess mål 

• Trafikplanering!  

Dessutom kunde man besvara en enkel enkät och få en liten belöning som tack 
för hjälpen. 

  

Länstrafiken 
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Du är din nya bil! 

Mellan aktiviteterna kunde man parkera sig en stund hos oss; besikta sig själv 
med hjälp av våra hälsokunniga människobesiktigare och tanka sig i vår 
juicemack. Vad kan man ge sig själv för det en bil kostar? 
Konsumentvägledarna hjälpte till med kalkylen! 
 
Tipspromenad med priser  

 
Säg vad du tycker om våra grönområden 

 
Leg. sjuksköterskor 

Folkhälsoutvecklare  

Hälsofrämjande arbete för äldre i Eskilstuna och i Torshälla 

Folkhälsokonsulenter 

Sjukgymnast 

med flera hälsokunniga personer fanns på plats för att ge information och 
svara på frågor.  
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Vänsterpartiet    

Miljöförbundet Jordens Vänner  

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  

 ESKILSTUNA KOMMUN 
 SE-631 86 Eskilstuna | Telefon 016-710 10 00 | Fax 016-14 71 36 | E-post | Organisationsnummer 212000-0357 
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 Bilder 2010  
 
Nedan ser du bilder från 2010 års mobilitetsdagar. 

 
GATUMÅLNING PÅ TISDAGSKVÄLLEN 

 
KOMMUNDIREKTÖR PÄR ERIKSSON INVIGNINGSTALAR PÅ 
ONSDAGEN 

 
GATUMÅLNING PÅ FRISTADSTORGET 
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FRISTADSTORGET 

 
INFORMATION FRÅN TRYGGA ESKILSTUNA. PÅ BILDEN SYNS 
UTVECKLARE EVA CARLSSON 

 
KONSUMENTVÄGLEDNING OCH "TANKSTATION". HÄR KUNDE 
BEÖKARE TANKA OCH BESIKTA SIG SJÄLVA - ISTÄLLET FÖR SIN BIL! 

 
UPPVISNING AV PARKOUR 
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ANNA BERGFORS FALL FRÅN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
(T.V.) FANNS PÅ PLATS FÖR INFORMATION 

 
ESKILSTUNA DRILL 

 
MÅNGA VAR SUGNA ATT PROVA PÅ DAGENS OLIKA AKTIVITETER 

 
CARL-OLOG BERG, TILLTRÄDANDE LÄNSKOREOGRAFEN I 
SÖRMLAND, VISADE ETT UTDRAG UR ETT SJÄLVBIOGRAFISKT 
PERFORMANCE  
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VINNAREN AV TÄVLINGSGÅNGEN VISADE UPP EN HELT EGEN 
GÅNGSTIL! 

 
MER UPPVISNING AV PARKOUR/FREERUNNING 

  

  

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  

 ESKILSTUNA KOMMUN 
 SE-631 86 Eskilstuna | Telefon 016-710 10 00 | Fax 016-14 71 36 | E-post | Organisationsnummer 212000-0357 
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 Affisch 2010  

 

 ladda ned affishen här (428 kB) 

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  

   

  Adobe Reader   

 ESKILSTUNA KOMMUN 
 SE-631 86 Eskilstuna | Telefon 016-710 10 00 | Fax 016-14 71 36 | E-post | Organisationsnummer 212000-0357 
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Program och bilder 2009 

Program och bilder 2008 

Program och bilder 2007 

Program och bilder 2006 

Program och bilder 2005 

Program och bilder 2004 

 

Tidigare år  
 
I menyn till vänster kan du läsa om och se bilder från tidigare års 
arrangemang under Mobilitetsveckan. 

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  

 ESKILSTUNA KOMMUN 
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Bilder 

Program 2009 

 

Program och bilder  2009 
Europeiska mobilitetsveckan genomfördes 16-22 september 2009 i 
Eskilstuna. Det var tionde gången i rad som I stan utan min bil 
genomfördes. För dig som är intresserad av evenemanget finns här 
program, bilder och kommentarer.  
 
2009 års tema för veckan är Klimatsmart i stan (Improving City 
Climates). 

  

  

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  

 ESKILSTUNA KOMMUN 
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Program 2009

Europeiska mobilitetsveckan 
bakgrund 

Permanenta åtgärder 

Avstängning av centrum 

Min löjligaste bilresa 

Charter/manifest 

 

Program 2009  

 

16-22 september - en hel vecka om miljövänliga 
resor - Eskilstuna deltar för tionde gången i den 
europeiska kampanjen I stan utan min bil! 

  Klicka och tävla om en cykel! 

 

Information om biogas 
Biogas Öst informerar om biogas, biogasbilar och tankställen med mer. 
 
Fristadstorget, klockan 11.00-14.00 

 

Staffan Lindberg - domedagskomiker och 
koldioxidbantare 

Ingen annan svensk 
kommun har genomfört "I 
stan utan min bil" (bilfria 
dagen) fullt ut tio år i rad 
enligt Naturvårdsverket.  
 
Tio gånger ska firas! 
 
Vi bjuder på kaffe, 
saft och tårta! 

Välkommen till I stan utan 
min bil tisdag 22 
september klockan 10.00-
15.00 på Fristadstorget. 
Kaffe, saft och tårta 
serveras från klockan 
11.00. 
 
Se program för 
Europeiska 
mobilitetsveckan och I 
stan utan min bil nedan. 

Ladda ner programmet 

som  folder (812 kB) 

Onsdag 16 september

Till dig som undrar hur allting ska 
gå. Varför det blev som det blev. 
Och vad vi ska göra nu? Du får veta 
allt om vems fel den globala 
uppvärmningen egentligen är, om 
sopsortering i antika Rom, ifall 
inåtsång verkligen spar koldioxid, om 
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Klockan 18.00 på Träffpunkten/Demokraticentrum Lagersberg. 
Kostnadsfritt. 
 
Seminarium 1 

Samordnade transporter på landsbygden 
 

 
 
Är du nöjd med busstrafiken där du bor? 
Vad tror du om alternativa transportlösningar? 
Säg vad du tycker på ett seminarium eller i en enkät. 

 Inbjudan och program (519 kB) Ingen anmälan krävs. 
 
Klockan 18.00, Rekarnesalen, stadshuset. 
 
Arrangör: Coompanion och kommunstyrelseförvaltningen med stöd av 
Leader Inlandet. 

Seminarium 2 

Genombrott för spårbilar - pilotbana i Eskilstuna? 

Bilder från Åre där miljöminister Andreas Carlgren (C) och 
näringsminister Maud Olofsson (C) deltog vid invigningen av 
Banverkets fullskalemodell av en spårbilsstation. Utställningen ska 
visas vid EU:s ministermöten. Foto Magnus Hunhammar. Fjärde bilden 
visar Vectus testbana i Uppsala. Foto Lars Wiklund.   

gälar blir nästa trend samt 
övertygande argument varför du ska 
köpa en basfiol istället för en ny bil. 
Staffan Lindberg 
(www.staffanlindberg.com) är 
musiker, sångare, domedagskomiker 
och koldioxidbantare i SVT:s 
”Vädrets makter”. 

Torsdag 17 september
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För fjärde året i rad arrangerar Europeiska mobilitetsveckan ett 
seminarium om spårbilar. Kjell Dahlström från Regeringskansliet och 
Magnus Hunhammar från Institute for Sustainable Transportation 
(IST) och KOMPASS (nätverk mellan kommuner) medverkar.  
 
Seminariet ger en överblick vad som händer på området - och det är 
mycket - och hur regeringen engagerar sig i frågan. Fokus för 
seminariet ligger på pilotbanan som är planerad att byggas i någon 
svensk stad. Varför inte Eskilstuna? 
 

 Inbjudan och program ( 261 kB) 
 

 Diskussionsunderlag (1482 kB) 
 

 Folder om spårbilar (407 kB) 
 
Anmälan senast 15 september. Ange "Spåbilar" i anmälan.    

Rinmansalen, stadshuset klockan 9.00-12.00.  
 
Kostnadsfritt. OBS! Anmälan krävs. 
 
Arrangör: Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
Seminarium 3 
 
Ett levande centrum - med fler eller färre bilar? 

Vid detta dialogmöte ger Eskilstuna kommun sin syn på centrums 
utveckling, särskilt ur ett trafikperspektiv. Alla intressenter har här 
möjlighet att framföra sina åsikter i en konstruktiv dialog. Seminariet 
vänder sig i första hand till verksamhetsutövare, fastighetsägare med 
fler i centrum men även andra intresserade är välkomna. Vid 
seminariet medverkar bland andra kommunalrådet Jimmy Jansson 
och Gunnar Persson, chef för stadsbyggnadsförvaltningen. 
 

 Inbjudan och program (194 kB) 
 
Anmälan senast 15 september. Ange "Centrum" i anmälan. 

Sessionssalen, Värjan, Alva Myrdals gata 5 

Klockan 18.00-20.00 (program från 18.30) 
 
Kostnadsfritt. OBS! Anmälan krävs. 
 
Arrangör: Kommunstyrelseförvaltningen 

Aktiviteter på Fristadstorget 
Stadsbyggnadsförvaltningen visar upp sin verksamhet med anknytning 
till resor och transporter: 
 

� Tävling: Vinn ett busskort/rabatt kort av ett värde av 500 kr. 
2:a pris: cykelhjälm, 3:e pris: reflexväst.  

� Barnaktivitet Bygg din egen buss - ballonger till barnen!  
� Biogasbuss med fotoutställningen OMNI  
� Du föreslår: Var ska det finnas cykelparkeringar? Märk ut på 

kartan.  
� Nya trafikplanen  
� Nya busslinjekartan  
� Cykelkartan  
� Information om biogas, trafikmärken m m  
� Utdelning av reflexer  
� Information om cykelhjälmar  
� Prata trafik och miljö med politiker och tjänstemän 

Fristadstorget, klockan 11.00-15.00  
 
Min löjligaste bilresa - vinn en cykel!  

 

I Eskilstuna bor cirka 55 000 människor inom en radie av 5 km från 
centrum och de flesta arbetsplatser ligger också på ett avstånd upp till 

Fredag 18 september
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3 km från centrum. Samtidigt är hälften av alla bilresor i Sverige 
kortare än 5 km, och en tredjedel är kortare än 3 km. Löjligt korta!  

Många av de korta bilresorna kan du säkert göra utan bilen. Det 
betyder mindre påverkan på klimatet, folkhälsan och miljön. Så vilken 
är din löjligaste bilresa? Skicka in den till oss och tävla om en cykel 
värd 5 000 kronor! 

Sista chansen fredag 18 september klockan 13.00 
Sista tidpunkt för inlämning av tävlingsbidrag är 18 september klockan 
13.00. Priset delas ut den 22 september klockan 12.00 på 
Fristadstorget. Här ser du vilka som ingår i juryn.  

Tävla här! 

Tävlingen genomförs inom ramen för den nya trafikplan för Eskilstuna 
kommun som håller på att tas fram. En viktig del handlar om att 
minska klimatpåverkan från bilresor. Läs mer om trafikplanen.  

Mer information: Anna Lindén, telefon 016-710 11 17 eller  
073-950 64 48. 

Miljöbilsmässa i Tuna Park 

 

Känn på de senaste miljöbilarna 
Du som går i tankarna på att köpa en ny bil – har du funderat på en 
miljöbil? Nu har du en unik möjlighet att se ett stort utbud av de nya 
miljöbilarna som finns på marknaden. Vi befinner oss inne på Tuna 
Park lördagen den 19 september. Ta chansen att prata med 
bilförsäljarna som finns på plats.  
 
Det är tionde året i rad som en miljöbilsutställning ordnas. Av alla nya 
bilar som säljs är i år över 37 % miljöbilar.  

Få allas blickar på dig  
I år har du dessutom möjligheten att prova på Segway, ett spännande 
och roligt sätt att ta sig fram i staden. Segway, som ofta kallas en 
cykel på tvären, är ett eldrivet fordon som svänger dit du lutar dig. 
 
Tuna Park, klockan 11.00-15.00.  

Arrangör: Energikontoret i Mälardalen. 

Seminarium 4 

Gå och cykla till skolan 

Lördag 19 september

Måndag 21 september

Projektledaren Ann Gustafsson, 
stadsbyggnadsförvaltningen, berättar om 
erfarenheterna från det framgångsrika projektet 
Gå och cykla till skolan, som genomfördes 
2005-2008. Seminariet vänder sig i första hand 
till skolans personal.  
 

 Inbjudan och program (304 kB) 
 
Anmälan senast 17 september. Ange 

"Gå och cykla" i anmälan.  
 
Rademacherrummet, stadshuset, klockan 
15.00-16.30 ca 
 
Arrangör: Stadsbyggnadsförvaltningen 

Tisdag 22 september - I stan utan min bil
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Ladda ner  program för I stan utan min bil (729 kB) 

Centrum avstängt 
Centrumkärnan är avstängd för motortrafik mellan klockan 7.00-18.00. 
Mer information. 

Ställ bilen - åk gratis buss, cykla eller gå! 

Du får en gåva 
500 gåvor delas ut som belöning till de som går, cyklar, åker buss eller 
tåg på morgonen in till centrum. Eller varför inte inlines, 
skateboard eller rullskidor? Gåvorna delas ut från klockan 7.45 (cirka) 
vid Fristadstorget/Rademachergatan (vid bussarna), Centralstationen, 
Nybron, Smörparken, Kyrkbron, Järntorget och vid Rinmansskolan 
(Tullgatan/Smedjegatan).   
 

 
 
Kassen innehåller en praktisk duk för att torka av sadeln, KRAV-märkt 
och närodlat äpple (från Hallstahammar), ekologiskt godis, reflex och 
program för I stan utan min bil. 
 

Program på Fristadstorget 
 
Utställningar av aktiviteter pågår klockan 10.00-15.00. 
Avvikelser för enskilda programpunkter kan förekomma. 
 
Konferencier är Anna Bergfors Fall. 
 

Scenprogram 
10.00 Kommunalråden Jimmy Jansson och Eila Clarstedt   
10.15 Gulasch musikteater  

Bryt en gammal 
vana - ställ bilen 
idag och ta bussen i 
stället!  
 
Bussarna är gratis 
för alla hela 
trafikdygnet (klockan 
04:00 den 22 
september till 
klockan 04:00 den 
23 september).  
 
Gratis buss gäller 
under denna tid i 
hela Sörmlands län.  

 Annons (197 kB) 
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11.00 Notes in a Can – skön jazz 
11.40 Gulasch musikteater 
12.00 Min löjligaste bilresa – de bästa bidragen presenteras. 
Prisutdelning. 
12.20 Gulasch musikteater 
12.45 Anatolian – vacker och häftig musik 
13.10 Birgitta Malmberg, nationell kontaktperson för European 
Mobility Week, Naturvårdsverket 
13.20 Gröna Bilister och Sjukgymnasterna  
14.00 Tuna Duo – stämningsfull jazz 
15.00 Avslutning 

  

Musikteater med Gulasch 
Musikteater Gulasch spelar klimatsmarta låtar från sina 
miljöföreställningar. Låtar som passar alla åldrar och som ger tips hur 
vi kan bli lite mer miljövänligare. 

Eskilstuna runt på Segway - en upplevelse du inte 
glömmer 

Nu har du chansen! Prova på att åka den revolutionerande, 
smidiga och miljövänliga Segway. Vi tar hit 15 stycken Segways och 
tre instruktörer från företaget Upp & Ner. Efter en tio minuters 
instruktion och träning ger vi oss ut i grupp med ledare på en tur runt 
om i det bilfria Eskilstuna och vidare. En upplevelse du inte glömmer! 
 
Verkar det osäkert? Inte alls! En Segway håller balansen. Den svänger 
åt det håll du lutar dig åt, kör framåt om du lutar dig framåt och 
bromsar om du lutar dig bakåt.  
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Fristadstorget klockan 11.00-14.00.  
 
Pris för instruktion 10 minuter och åktur cirka 15 minuter: 100 kronor. 
Åldersgräns 15 år. 

 
OBS! Inställt på grund av sjukdom: 

Commute Greener! Förvandla din mobil till en  
stegräknare för koldioxidutsläpp 
 
Magnus Holmqvist från Volvo IT demonstrerar en alldeles ny 
världsprodukt. Bli först med att omvandla din mobil till en mätare av 
hur stora koldioxidutsläpp du gör vid resor. Teckna abonnemang och 
tävla mot dig själv eller jobbarkompisarna. OBS! Inställt.  
 

 

Kom till vårt tält och anta utmaningen du också! Passa även på att 
delta i vårt tävling med spännande priser, prova att cykla vikcykel och 
tala med miljö och hälsosexperter och mycket mer... 

Kampanjen Inte bilen under milen drivs av föreningen Gröna Bilister 
och Sjukgymnastförbundet (LSR).  

Anslut dig och läs mer på www.intebilenundermilen.se 
 
Utställningen 100 sätt att rädda världen  

Utställningen bygger på Johan Tells storsäljande bok ”100 sätt att 
rädda världen...”. På ett inspirerande och lättillgängligt sätt för 
utställningen ner svåra miljöfrågor till en vardagsnivå där vi alla kan ta 
till oss och förstå. Utställningen presenteras av Magnus Arreflod, 
Sensus. Arrangör: Sensus 
 

 

Tack för att du låter bilen stå!  
De korta bilresorna är dyr för vår miljö, din 
privatekonomi och inte minst vår hälsa. Du 
kanske tillhör dem som tänker att din insats 
inte skulle göra någon skillnad? Det är 
precis tvärtom! Om vi alla skulle börja med 
att ställa bilen en dag i veckan skulle 
effekterna snabbt kännas av. Cykla, gå, 
eller varför inte ta bussen dit du ska. 

Det är dags nu.  
 
Dags att göra något för miljön, för 
vår gemensamma framtid. 
Men vad kan man egentligen som 
enskild medborgare göra? Var ska 
man börja?  
 
Ring din politiker, åk tåg, se 
sammanhangen, ät en älg, var 
manuell, älska ditt avlopp, bejaka 
årstiderna - detta är sju exempel 
på de hundra råd som författaren 
och journalisten Johan Tell ger oss. 
 

Prova fylleglasögon 
 
"Don´t drink and drive" 
 
Testa hur mycket du 
påverkas av olika 
alkoholhalt i blodet med 
hjälp av "fylleglasögon". En 
tankeställare! 

Sida 7 av 9Eskilstuna kommun - Program 2009

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



Samordnade resor på landsbygden 
Eva Nystedt från Coompanion Sörmland och Bibbi Molander, 
Eskilstuna kommun, visar upp vad människor på landsbygden tycker 
om nya idéer för mer hållbara resor. Se även seminarium 16 
september. 
 
Träffa ansvariga politiker 
Prata resor och transporter med Jimmy Jansson (S) och andra 
politiker. Fråga, kom med förslag, beröm, kritisera! 

 

Testa dina koldioxidutsläpp - du får en piké 
 

 
Utställning om spårbilar 
Från science fiction till regeringsfråga. Från Eskilstuna till Västerås på 
tio minuter. Skärmutställning och dataanimerad film. Se även 
seminarium 17 september om spårbilar. 
 
Miljöförbundet Jordens Vänner 
Bokbord. 

"Kommer du med lösningen eller är du en del 
av problemet?"  
 
Testa hur stor klimatpåverkan du har med vårt 
dataprogram. 
 
Du får förslag på hur du kan minska din 
klimatbelastning - för oss, våra barn och 
barnbarn.  
 
Du som testar dig får en snygg pikétröja med 
Eskilstuna 350 år (så långt tröjorna räcker). 
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Cykelfrämjandet 
Pristävling: Finn fem fel på cykeln. Höghjuling. Bokbord. 
 
Cykelcenter 
 

 

Cyklar, elcyklar, cykelkärror, cykeltillbehör, goda råd med mer. 
Klockan 12.00-15.00. 
 
City Cykel 

   

Cyklar, cykeltillbehör, goda råd med mer. 
 
Turistbyrån 
Eskilstuna turistbyrå visar upp sina lånecyklar. 
 
Miljöpartiet de Gröna 
Bokbord. 

Vänsterpartiet 

Socialdemokraterna 

Segway 
Segway Eskilstuna/HD:p AB är återförsäljare av Segway och visar upp 
några modeller. Se även stadsrundtur med Segway. 
 
Pågår under veckan 
 
Tävlingen Min löjligaste bilresa.  
 
Stegtävling 
För kommunens personal ordnar EKAF en stegtävling i anslutning till 
Europeiska mobilitetsveckan. Mer information. 
 

 
 
 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  
   

  Adobe Reader   

 ESKILSTUNA KOMMUN 
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Anpassa webbplatsen    Kontaktinformation    A-Ö    Kartor   Lyssna      

� Startsida > Miljö & hälsa > Hållbar utveckling > Delaktighet och s... > Mobilitetsdagarn... > Bakgrund  
Bakgrund

 Bakgrund  

 

 

 

I stan utan min bil (den internationella bilfria dagen, In Town 
Without My Car) är en kampanj som startades på franskt initiativ 
1998. Allt fler städer följde efter. 

In Town Without My Car och The European Mobility Week baseras på 
ett partnerskap bestående av ett "core consortium" (Eurocities, 
Energie-Cités, Climate Alliance), representanter för nationella 
regeringar och myndigheter, europeiska och internationella 
organisationer samt Europeiska Kommissionen, som har gett politiskt 
och ekonomiskt stöd. 

Sedan år 2000 bedrivs kampanjen även i Sverige, med 
Naturvårdsverket som nationell samordnare. Detta uppdrag har dock 
av regeringen begränsats till enbart en kontaktfunktion från och med 
2007.  
 
Eskilstuna har deltagit fullt ut varje år, så 2010 blir det elfte året i 
rad.  
 
I stan utan min bil genomförs normalt den 22 september.  
 
Sedan 2002 arrangeras också Europeiska mobilitetsveckan 

(European Mobility Week), mellan 16-22 september, över hela 
Europa. I stan utan min bil ingår som en aktivitet inom veckan. 
Eskilstuna deltog 2004 för första gången i mobilitetsveckan. 
Eskilstunas evenemang hör till de mest ambitiösa i landet, enligt 
Naturvårdsverket. 
 
Över 2 000 städer väntas delta i European Mobility Week 2008. 13 
svenska städer har anmält sig (22/8). I Södermanland deltar förutom 
Eskilstuna även Nyköpings kommun. 

Syftet med Europeiska mobilitetsveckan och I stan utan min bil är 
att uppmuntra invånarna till att t ex cykla, åka kollektivt, nyttja 
bilpool eller samåka istället för att använda bilen slentrianmässigt. 
Det är viktigt att undvika många korta bilresor, vilka är särskilt 
miljöbelastande. Kampanjen handlar också om att lyfta fram stadens 
kvaliteter.  
 
Ett hållbart resmönster kan leda till trivsammare tätortsmiljöer med 
bland annat renare luft och minskat buller. Minskade koldioxidutsläpp 
ger också en minskad klimatpåverkan. Även ur ett folkhälso- och 
trafiksäkerhetsperspektiv är alternativ till bilen att föredra, inte minst 
att cykla och gå.   
 
2005 bytte Naturvårdsverket namn på kampanjen till Europeiska 
trafikantveckan. Eskilstuna har dock valt att tills vidare behålla 
namnet Europeiska mobilitetsveckan. 
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Färg / Svartvit  
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Anpassa webbplatsen    Kontaktinformation    A-Ö    Kartor   Lyssna      

� Startsida > Miljö & hälsa > Hållbar utveckling > Delaktighet och s... > Mobilitetsdagarn... > Tidigare år > Program och bilde... > Program 
2009 > Permanenta åtgärder  

Permanenta åtgärder

 Permanenta  åtgärder  
I kampanjen European Mobility Week ska kommunen redovisa 
aktuella åtgärder som genomförts eller planeras för att underlätta 
hållbara resor och transporter. 

2009 är bland annat följande aktuellt: 

Projektet ”Gå och cykla till skolan” har permanentats. 2009 är det 
Hällbyskolan och Mestaskolan som arbetar vidare med metoden. 

Ny gång- och cykelbro vid Munktell. 

”Arbetsplatsprojekt Brunnsta” har genomförts i syfte att öka 
arbetsresor med kollektivtrafiken i Brunnsta. Arbetet har resulterat 
i en 60 % ökning av resenärer med kollektivtrafiken under visa 
tidpunkter. 

Flertalet gång- och cykelpassager har utrustats med förstärkt 
belysning i syfte att öka tryggheten och säkerheten. 

Tre nya biogasbussar togs i drift i början på 2009. Dessa ersätter 
förbrukningen av cirka 99 000 liter diesel under ett år. Totalt 
kommer 10 nya biogasbussar att ersätta dieselbussar fram till 
2010. 

  

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  
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Anpassa webbplatsen    Kontaktinformation    A-Ö    Kartor   Lyssna      

� Startsida > Miljö & hälsa > Hållbar utveckling > Delaktighet och s... > Mobilitetsdagarn... > Tidigare år > Program och bilde... > Program 
2009 > Avstängning av centrum  

Avstängning av centrum

 Avstängning av  centrum  
 Karta (544 kB) över område som är avstängt för motortrafik 22 

september klockan 07.00-18.00. 
 
 Information (488 kB) till boende och företag i centrum. Delas ut 

den 17 september.  
 
Information om dispenser finns med i Information ovan. 

För mer information om avstängningen:  
Kent Andersson, telefon 016-710 72 92, 070-340 22 40. 

  

  

 

   

Färg / Svartvit  
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Anpassa webbplatsen    Kontaktinformation    A-Ö    Kartor   Lyssna      

� Startsida > Miljö & hälsa > Hållbar utveckling > Delaktighet och s... > Mobilitetsdagarn... > Tidigare år > Program och bilde... > Program 
2009 > Min löjligaste bilresa  

Min löjligaste bilresa

Affisch Min löjligaste bilresa 

Alla löjliga bilresor 

Juryn 

Program Europeiska 
mobilitetsveckan 2009 

 

Min löjligaste  bilresa  
Tävlingen är avslutad!  

 

 
En löjlig bilresa är en bilresa under 5 km som du lika gärna hade 
kunnat göra utan bilen. Syftet med tävlingen är att uppmärksamma 
eskilstunaborna på sina löjligt korta bilresor så att de istället kan 
välja att cykla eller gå.   
 
 
 
 
# 1. Eskilstunas löjligaste bilresa – vinnare!  

Jag jobbade på ett äldreboende och bodde precis bredvid. Ändå tog 
jag bilen trots att det antagligen tog längre tid än om jag hade gått 
över gräsmattan. Det var max 70 meter till äldreboendet men med 
bilen var jag tvungen att åka nästan runt hela kvarteret för att 
komma in på dess parkering. Dessutom gjorde jag denna resa 
under en hel SOMMAR!!! Varje dag jag jobbade!  
 
Anne-Lee Nilsson, Fröslunda, ligger bakom den löjligaste bilresan. 
 

 

Hedersomnämnande 

Jag gick ut till cykeln för att cykla till jobbet 3 km bort. Jag var lite 
stressad och då det började duggregna bestämde jag mig för bilen 
istället. När jag startat upptäckte jag att jag måste tanka. Sedan 
hamnade jag i bilkö efter en vägsopningsmaskin. Jag kom för sent 
till jobbet. När jag kom hem hade någon stulit min cykel. Summa: 
Jag betalade dyra bensinpengar, jag blev lite fetare, jag förstörde 
miljön, jag kom för sent och jag blev av med min cykel. Det var en 
onödig bilresa. 
 
Inskickad av Åsa Lindquist, centrum. 
 
 
 
Prisutdelning skedde 22 september klockan 12.00 på Fristadstorget. 
 
 
Eskilstunas löjligaste bilresa korades av juryn! 
 
 
 

  
 

Mitt namn

Mitt telefonnummer

Min löjligaste bilresa var när jag...

Skicka

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  

 ESKILSTUNA KOMMUN 
 SE-631 86 Eskilstuna | Telefon 016-710 10 00 | Fax 016-14 71 36 | E-post | Organisationsnummer 212000-0357 

Sida 1 av 1Eskilstuna kommun - Min löjligaste bilresa

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



tisdag 22 februari 2011 10:30 Translate  |  Auf Deutsch  |  In English  |  En français  |  Suomeksi 

 

Anpassa webbplatsen    Kontaktinformation    A-Ö    Kartor   Lyssna      

� Startsida > Miljö & hälsa > Hållbar utveckling > Delaktighet och s... > Mobilitetsdagarn... > Tidigare år > Program och bilde... > Program 
2009 > Min löjligaste bi... > Affisch Min löjligaste bilresa  

Affisch Min löjligaste 

bilresa

 
Affisch Min löjligaste  bilresa  
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Anpassa webbplatsen    Kontaktinformation    A-Ö    Kartor   Lyssna      

� Startsida > Miljö & hälsa > Hållbar utveckling > Delaktighet och s... > Mobilitetsdagarn... > Tidigare år > Program och bilde... > Program 
2009 > Min löjligaste bi... > Alla löjliga bilresor  

Alla löjliga bilresor

 Alla löjliga  bilresor  
Här listas alla inkomna bidrag inom tävlingen Min löjligaste 
bilresa. Syftet med tävlingen är att uppmärksamma de löjligt korta 
bilresorna, resor som vi många gånger kan göra ändå, utan bilen.   
 
Känner du igen dig? För miljön, hälsan och klimatet - ta cykeln eller 
gå nästa gång det handlar om en löjligt kort bilresa!  

  

 

# 1. Eskilstunas löjligaste bilresa – vinnare!  

Jag jobbade på ett äldreboende och bodde precis bredvid. Ändå tog 
jag bilen trots att det antagligen tog längre tid än om jag hade gått 
över gräsmattan. Det var max 70 meter till äldreboendet men med 
bilen var jag tvungen att åka nästan runt hela kvarteret för att 
komma in på dess parkering. Dessutom gjorde jag denna resa 
under en hel SOMMAR!!! Varje dag jag jobbade!  
 
Anne-Lee Nilsson, Fröslunda, ligger bakom den löjligaste bilresan. 
 

 

Hedersomnämnande 

Jag gick ut till cykeln för att cykla till jobbet 3 km bort. Jag var lite 
stressad och då det började duggregna bestämde jag mig för bilen 
istället. När jag startat upptäckte jag att jag måste tanka. Sedan 
hamnade jag i bilkö efter en vägsopningsmaskin. Jag kom för sent 
till jobbet. När jag kom hem hade någon stulit min cykel. Summa: 
Jag betalade dyra bensinpengar, jag blev lite fetare, jag förstörde 
miljön, jag kom för sent och jag blev av med min cykel. Det var en 
onödig bilresa. 
 
Inskickad av Åsa Lindquist, centrum. 
 
 
 

Andra löjliga bilresor  
Var på tjänsteresa och bodde på ett hotell. Varje dag tvingades jag 
att åka från hotellets parkering till min arbetsplats. Den var 
mittemot hotellet, endast 30 meter därifrån... 
 
 
Letade efter Max hamburgare i Stockholm för tio år sen och åkte 
längs E4 och E18 för att jag trodde mig veta att det låg ett där 
någonstans... Jag hittade det aldrig, så efter 40 min körning åkte 
jag hem igen. Det som jag letade efter låg i Barkarby.  
 
 
Jag bor mitt i stan och klarar mig fint utan bil. Lånar jag bil, 
parkerar jag vid Myntverket, liksom mina gäster. När jag haft besök 
av bilburen väninna kvällstid, brukar jag agera "livvakt" och följa 
denne till bilen. Jag är orädd och trygg i stan, men en väninna 
brukar envisas med att sedan skjutsa hem mig från parkeringen, så 
att jag ska komma hem tryggt. För att hålla henne lugn har jag 
under protester fått acceptera denna skjuts som är löjliga 150 m till 
mitt hus eller i värsta fall, ännu löjligare 60 m, beroende på var jag 
blir avsläppt. 
 
 
Startar min bil i garaget en morgon och skall åka till jobbet. Jag kan 
inte svänga ut åt mitt vanliga håll från parkeringsplatsen kör vidare 
i garaget (som är ett centralgarage) men hittar inte utfarten 
eftersom jag är på helt fel del där jag i vanliga fall kör ut. Efter 
några varv i garaget så kommer jag äntligen ut. 
Färdväg: Rosslingevägen 11 ICA MAXI Skiftinge tur o retur  
En söndagsförmiddag skulle jag skicka ett par försändelser per 
post, räknade med att få åka till brevlådan på Björksgatan och tog 
bilen. Ute på Mälarvägen erinrade jag mig att det finns en brevlåda 
innanför entrén till ICA Maxi som töms såväl vardagar som 
söndagar. Svängde in på parkeringen vid affären, la försändelserna 
på brevlådan och vände hem. En fullständigt onödig bilresa, 
försändelserna hade hunnit till brevlådan före lådtömningen om jag 
promenerat eller cyklat från bostaden till Skiftinge centrum.  
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Jag bodde på hotell. Tog en långpromenad i staden och ville hitta 
ett bra dansställe med "live"-orkester. Åkte taxi för att hitta rätt. 
Det visade sig att färden tog oss tillbaka till vårt hotell. Nej, nej, 
nej, det är inte sant! Nu är vi ju hemma igen! Vi som gått så långt. 
 
 
Jag bodde på Järntorgsgatan 5 och hade bilen i garaget under 
huset. För att komma ner i garaget måste man använda nyckel i 
hissen o det tar ju lite tid . Sedan ska man starta bilen och köra 
fram för att öppna porten innan man kan köra ut. Det tar ju en liten 
stund att göra detta. Vart åkte jag då? jo till tobaksaffären på andra 
sidan torget (guldregn) och för att komma dit så måste jag ju köra 
ut på Tegelbruksgatan först för att kunna svänga in vid guldregn. 
Sedan efter att ha handlat(cigaretter) så skulle jag då tillbaka ner i 
garaget med att vad låsöppningar och parkering medför. Så här i 
efterhand så tänker jag att det som tog mig ca 10 min nog hade 
gått på 5min om jag gått istället för att ta bilen. Det var inte bara 
en löjlig resa utan den var även helt idiotisk...  
 
 
Tog bilen till affären någon kilometer bort trots att jag bara skulle 
handla bröd. När jag kommer ut till den parkerade bilen så är det 
en annan som backat på mig och backspegeln är helt lös och 
sönderskrapad. Det hade aldrig hänt om jag tog cykeln.   
 
 
Tog bilen till affären, eftersom det var så kallt ute, som ligger 50 
meter bort. När jag hade handlat färdigt och skulle åka hem så 
startade inte bilen. Jag fick ringa efter en kompis som startade den 
med startkablar så att jag kunde åka hem de 50 meter som jag lika 
bra kunde ha gått. Promenaden till affären skulle ha tagit ca 4 
minuter fram och tillbaka istället tog den löjliga resan ca 1 timme. 
 
 
Min löjligaste bilresa var när jag åkte från min mamma till Ica maxi 
och det är ungefär 200m. Jag tyckte att det regnade och ville inte 
ta på mig och det skulle gå fortare att köra bil. Men i slutändan så 
tog det mycket längre tid eftersom jag fick stå och vänta bakom en 
buss på att den skulle släppa av och på passagerare.      
 
 
Hade tagit flyget ner till Malmö, flygbussen till busstationen, var lite 
sena dit vi skulle, Nord mills kvarn och bageri i Malmö. Tänkte nu 
måste vi ta en taxi dit. Hoppar in i närmsta taxi. ”Ta oss till Nord 
mills!” ”Är ni säkra, det är inte långt”, svarar chauffören. ”Ja, 
snabbt!”, svarade vi. Så kör han oss runt huset, kanske 500m? Det 
var lite onödigt att åka bil den sträckan. Men vi fick oss ett gott 
skratt och kanske chauffören också! 
 
 
När jag bodde i Kjula så skulle jag ta bilen till Kungsvallen för att se 
på fotboll, en sträcka på 1km! Vad som hände var att jag kom bara 
ut på gatan då jag blev påkörd (mitt fel) och det kostade mig 
4500:- i självrisk. Sen dess cyklar jag till matcherna.      
 
 
Min löjligaste bilresa var när hela familjen kastade sig i bilen för att 
åka ca 200 meter ner i byn. Vad var det då i byn som lockade? Jo, 
glassbilen såklart! Tror nog att glassen smakat bättre efter en kort 
promenad med frisk luft än efter bilfärden! Men latheten tog 
överhanden.     
 
 
Häromdagen tog bilen till ett föräldramöte på min sons skola, 
skolan ligger ca 1 km från mig. Jag kunde lika gärna ha gått eller 
tagit cykeln.      
 
 
Bodde på Södra Bangårdsgatan och tog bilen till Prix (sveaplan) för 
att köpa mjölk. Fick skäll av min man som påpekade att det tog lika 
lång tid att gå till Prix som till bilen och dessutom gjorde att 
mjölken blev dubbelt så dyr. Pinsamt att erkänna men så är det.   
 
 
Tog bilen till mataffären 350 (gångväg) meter bort. Bilvägen är ca 
800 meter.      
 
 
Från Krongatan ner till stan mitt i julhandeln. Letade parkering över 
en halvtimme, skulle ha tagit 10 minuter att gå istället eller ett par 
minuter att cykla. Fast det var länge sen....      
 
 
Det var mörkt ute, regnade och blåste läskigt men jag hade tappat 
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min nyckel till jobbet och misstänkte att den låg någonstans mellan 
huset och postlådan så jag behövde ut och leta reda på den. Jag 
tänkte - jag måste vara modig, jag utmanar det här dåliga vädret, 
mörkret som skrämmer och ger mig ut och letar ändå. Men skulle 
jag bara ta regnjackan och ficklampan och börja leta? Nej jag får 
vara kreativ och tänka ut något annat sätt man kan leta på, lite 
olikt mig. Då kom jag på idén att jag kunde ta bilen, eventuellt 
kunde jag ha bildörren lite öppen och lysa ner i backen. Sagt och 
gjort jag sprang snabbt ut till bilen, låste dörrarna och kände mig 
trygg i mitt alldeles egna transportfordon. Men jag insåg snabbt att 
det var svårt att se en nyckel från strålkastarnas sken och dörren 
vågade jag aldrig öppna. Att leta efter en nyckel, på en sträcka av 
200 meter, sittandes i bilen var riktigt löjligt - jag vet ju att det är 
just jag med alla mina korta, som långa reser, som hjälper eller 
stjälper då vi ska skapa en hållbar framtid. Jag parkerade och fick 
den friska luft jag så väl behöver letandes i ficklampans sken.       
 
 
Har blivit bestulen på cykeln och använder därför bilen i 
jobbet...vilket inte alltid behövs. Min löjligaste bilresa är från 
hemmet på Djurgårdsvägen 34 till Djurgårdsskolan. Tar 2-3 min på 
cykeln och nästan fem med bilen.      
 
 
Bilresan till skogen för att plocka svamp. När jag och min fru ville 
plocka svamp så åkte vi till skogen. Vi svängde in på en trevlig liten 
skogsväg som såg lovande ut. När vi sedan skulle backa ut ur 
skogen så hade någon låst skogen. En vägbom var i vägen. Vi kom 
inte ut ur skogen. Vi fick lifta tillbaka och åka med polis för att lösa 
ut bilen från skogen. 2500 kr kostade svampen. Mitt råd: Parkera 
inte inne i skogen. Skogen stänger kl. 17.00. 
 
 
Jag skulle åka in till centrala Malung för ett mycket viktigt ärende 
på banken. Det var bara 1,5 km att åka men jag var lat så jag tog 
min då 4 åriga dotter och satte henne i bilen. Under bilfärden nerför 
backen satt min dotter och tittade bakåt hela tiden och jag minns 
att jag tänkte - undrar vad hon ser för något. När vi passerar 
Jofama, en fabrik efter vägen så satt det ett helt gäng utanför som 
hade lunchrast och de vinkade så glatt att jag blev alldeles varm 
om hjärtat och tänkte -guu så positiva alla är idag. När jag kör över 
bron och kommer in till centrum har jag hunnit få flera glada 
vinkningar - det var riktigt trevligt. Jag kommer in i centrum, på 
vänster sida har vi Nisskiosken en korvkiosk och på höger sida är 
bankhuset, jag sneglar till vänster och ser en låång korvkö och de 
verkar också vara glada och uppsluppna, nåväl jag svänger till 
höger och parkerar bilen utanför banken, kliver ur och min dotter 
säger, titta mamma, titta och drar mig i armen bakåt. Då vänder 
jag mig om och ser korvkön fnissandes samtidigt som jag ser att 
jag gjort en snygg parkering med min bil och en illandes orange 
pulka i ett långt snöre efter...  Varför tog jag inte cykeln! 
 
 
Skulle resa med tåg och kom på att jag innan avresan måste 
uträtta ett antal ärenden på olika platser i Eskilstuna centrum. 
Spontant tänkte jag att nu måste jag ta bilen för att hinna. Började 
leta efter ledig parkeringsplats och småsprang till det första stället 
jag skulle till. Det andra och tredje stället jag skulle till ligger i 
andra delar av centrum. Började åter leta ledig parkeringsplats. 
Måste nu springa åtskilliga meter till och från olika 
parkeringsplatser för att försöka hinna med det som var absolut 
nödvändigt. Jag hann ej klara av allt vilket fick konsekvenser för 
mig.  
Vid ett annat tillfälle kontrollerade jag hur lång tid det tar att cykla 
runt och uträtta det som skulle ha gjorts.  Det visade sig att jag då 
med god marginal skulle ha hunnit med allt genom att slippa 
springa till och från olika parkeringsplatser. Hann då med allt 
eftersom jag inte behövde springa till och från olika 
parkeringsplatser utan kom fram direkt till mina mål. 
 
 
Lindövägen 4 – ICA Slagsta, ca 800 m med bil, att gå är 300 m. 
 
 
Fram till affären för att handla småsaker. Gångväg ca 250 m. Bilväg 
ca 1000m.      
 
 
Från Råbergstorp till Munktell.      
 
 
Bil till golfbana 2 km.      
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Till systembolaget vid Tuna Park från Lundby/Ekgatan.      
 
 
Jag åkte från Fröslunda till Centrum körkortslös och blev stoppad 
för olovlig körning, som kostade mig 1700 kr istället för bussen som 
kostar 22kr T/R.      
 
 
Jag torskade för rattfylleri mellan Gredby och Tuna Park när jag 
hade kunnat ta bussen.      
 
 
Jag åkte epa-traktor från Årjäng till Eskilstuna på vintern.  
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Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  
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Juryn

 Juryn  

 
 
 
Jimmy Jansson, kommunalråd, 
lärde sig cykla vid fem års ålder 
och har ägt minst tio cyklar av 
olika sort, storlek och färg. 
Efterlyser sin favorit som blivit 
stulen, en röd Kronan. 

  

  

  

 
  

Anna-Lena Backman-Eriksson, 
marknadskonsulent på 
VilstaGruppen och forna medlem i 
Eskilstuna lokala kommission mot 
oljeberoende samt medlem i 
Eskilstuna forum för hållbar 
utveckling. Minns med stolthet 
och glädje sitt första cykellopp, 
Tjejtrampet, där hon gick i mål på 
1 timme och 24 minuter. En bra 
vardagscykel är enligt Anna-
Lena skön att sitta på och 
utrustad med belysning och bra 
bromsar. 

  

  

  

 
  

Pär Eriksson, kommundirektör 
och bloggare, cyklar nu till jobbet 
efter 20 år som bilpendlare. 
Favoritmärket för tillfället är 
Sjösala. Lärde sig cykla i 
samband med att han började 
skolan och minns den 
blå Monarken, hans första cykel. 

  

  

  

Lisa Edholm, lärare och 
projektledare för temaveckorna 
om miljö och klimat på 
Stålforsskolan som fick 
hedersomnämnande på 
Världsmiljödagen 2009. Lisa tog 
sin första cykeltur barfota och 
utan hjälm i brant nedförsbacke 
på Hagnesta Hill. En damcykel 
som ärvdes från farmor blev 
senare favoritcykeln. Om Lisa får 
punka på bakdäcket anlitar hon 
gärna en granne, som får 
en blomma för besväret. 
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Familjemedlemmar till dels arrangörerna av Europeiska 
mobilitetsveckan (inom demokratigruppen) dels juryn får inte delta i 
tävlingen. 

 
  

  

  

  

 
  

 
 
  

 
 
  

 

  

  

 
 
Juryns ordförande är Anna 
Lindén, miljöinspektör vid miljö- 
och räddningstjänstförvaltningen. 
Anna ansvarar även för hela 
tävlingen Min löjligaste bilresa. 

  

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  

 ESKILSTUNA KOMMUN 
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Charter/manifest

 Charter/manifest  
 Manifest (529 kB) för European Mobility Week 2009 

underskrivet av kommunstyrelsens ordförande Hans Ekström.  
 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  

   

  Adobe Reader   
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Bilder och kommentarer från 
Europeiska mobilitetsveckan 
2008 

Program för Europeiska 

mobilitetsveckan 2008 

 

Program och bilder  2008 
Europeiska mobilitetsveckan genomfördes 16-22 september 2008 i 
Eskilstuna. För dig som är intresserad av evenemanget finns här 
program, bilder och kommentarer.  

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  
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Bilder och kommentarer 

från Europeiska 
mobilitetsveckan 2008

Foldern Bilarna och luften - 
kortfakta om bilar och 
luftföroreningar 

Låt & Leklaget 

Belöning 

Cykel och hälsa 

Spårbilar - något för 
Eskilstuna? 

Geocaching på cykel 

Miljöbilsmässa på Tuna Park 

Drakfest 

Politisk debatt - hur blir vi 
klimatsmarta trafikanter? 

Fylleglasögon 

Pain of Salvation 

Stadshustornet välbesökt 
under I stan utan min bil 

Jättesåpbubblor 

 

Bilder och kommentarer  från Europeiska 
mobilitetsveckan 2008 
Här finns närmare 80 bilder, kommentarer och annat från Europeiska 
mobilitetsveckan i Eskilstuna.  
 
Foto: Lars Wiklund, om inte annat anges. 
 

 

Jättesåpbubblor var ett uttryck för årets tema Klara luften. Kan också 
ses som vårt ömtåliga jordklot och barnen som ska leva vidare på 
det... Mer bilder på jättesåpbubblor. 
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Låt & Leklaget - lätt att sjunga med, svårt att sitta still! Härliga 
latinamerikanska rytmer för både ung och gammal. Här med en flicka 
ur publiken. Mer bilder. 

 
 
Några förskolor nappade på erbjudandet om Låt & Leklaget och 
jättesåpbubblor. Och dessutom gratis buss. 

 
 
Eskilstunas internationellt kända grupp Pain of Salvation spelade 
både egna låtar och några covers. Mer bilder. 
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Turist i Istanbul? Nej, detta är tornet på Eskilstunas stadshus. Tornet 
var öppet för allmänheten under I stan utan min bil. De som vågade 
sig upp ångrade sig inte. Läs mer/fler bilder. 

 

 
 
500 kassar med gåvor delades ut till de som gick, cyklade, åkte buss 
eller tåg på morgonen den 22 september, alltså I stan utan min bil. 
Många blev glada och överraskade. Tack till Cykelfrämjandet som 
hjälpte till med utdelningen. Se vad som dolde sig i kassen! 
 

En populär aktivitet var 
"fylleglasögon". Glasögonen 
simulerar olika promillehalter 
och syftet är att avskräcka 
från att köra bil med alkohol i 
kroppen.  
 
Eldprovet var att kasta en boll 
i en hink.  
 
Se hur det gick!  

Sida 3 av 10Eskilstuna kommun - Bilder och kommentarer från Europeiska mobilitetsveckan 2008

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



 
 
Alla utom ett parti ställde upp i en politisk debatt om hur vi ska bli 
klimatsmarta trafikanter. Från vänster till höger: Björn Lymar (mp), 
Lotta Jonsson (kd), Niklas Frykman (fp), Christina Andersson 
(c), Kjell-Erik Israelsson (m), Jimmy Jansson (s) och Eila 
Clarstedt (v). Läs mer/fler bilder. 

 

Kön växte sig lång vid Länstrafikens tält under I stan utan min bil, 
där det såldes bussrabattkort till extra lågt pris. Och dagen till ära var 
alla bussar inom Eskilstuna kommun gratis. 

Sara Molander var 
konferencier för programmet 
på Fristadstorget under I stan 
utan min bil.  
 
Här fångar hon upp frågor 
från publiken under den 
politiska debatten. 
 
Sara arbetar annars som 
utvecklare inom 
demokratigruppen i Eskilstuna 
kommun.
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Eskilstuna kommuns folkhälsopris på 10 000 kronor delades ut för 
första gången. Vinnare blev Eskilstuna Friidrottsförening. 
Ordföranden Bengt-Olof Eskilsson var mycket glad över priset, som 
synes.  

 

Folkhälsoprisets hedersomnämnande gick till Helene Mattsson för 
kommunens projekt Hopprepet, som erbjuder stöd till barn med 
övervikt eller fetma tillsammans med sina föräldrar. Priset delades ut 
av kommunalråden Eila Clarstedt och Jimmy Jansson.  
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Bosse Lundkvist, Balsta musikslott, hade bråda dagar att hinna få 
färdigt den nya CD:n Best of Eskilstuna, som delades ut på 
morgonen. Bibbi Molander är utvecklare på Eskilstuna kommun 
med inriktning mot folkhälsa. 
 

 
 
Två Eskilstunaprofiler, Sarita Hotti (s) och Maria Chergui (v). 
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Även hundarna gladde sig åt den bilfria dagen! 

 

Delar av centrum var avstängt för motortrafik den 22 september 
mellan klockan 07.00-18.00. Anna Lambertsson, som pluggar 
social omsorg vid Mälardalens högskola, ställde upp som funktionär. 

 

På lördagen var det miljöbilsmässa på Tuna Park. Här kunde man se 
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ett stort utbud av nya miljöbilar av alla slag, prata med bilförsäljare, 
få goda råd av Gröna Bilisters Mattias Goldmann och köra en 
simulator för sparsam körning. Läs mer/fler bilder.  

  

Några blev nyfikna på geocaching - skattjakt med GPS. Efter en 
timmes introduktion av erfarna cachare från Bomligan gav man sig 
iväg på cykel för att leta upp den speciella mobilitetscachen. 
Se om de hittade den! 

 

Det var perfekt väder för att bygga och prova att flyga sin drake - 
varmt och soligt med en lätt bris. Eskilstuna stadsmuseum, som 
ordnade aktiviteten, fick hjälpa till att bygga inte mindre än 175 
drakar! Mer bilder.  
 

 
 
Barbro Vaattovaara vann luftpumpstävlingen och gratuleras här av 
stadsbyggnadsförvaltningens nye chef Gunnar Persson. Barbro 
röstade på att de två nya luftpumparna ska placeras på 
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Munktellstorget och Rådhustorget, som också blev de två vinnande 
alternativen. Mer bilder från utställningen. 

 

En ny utställning om spårbilar lockade många intresserade och 
frågvisa invånare. Här syns landskapsarkitekten Anja Moissander 
från IST förklara hur det hela är tänkt att fungera. Synpunkter från 
besökarna och mer bilder. 
 

 
 
Eskilstuna Energi & Miljö informerade om hur vi alla ska sortera vårt 
matavfall och hur detta sedan blir till biogas som kan driva bilar och 
bussar utan klimatpåverkan. 

Under Europeiska mobilitetsveckan hölls tre intressanta föreläsningar. 
 
Forskaren och författaren Björn Forsberg, till vänster, talade 
om samhällsplaneringens betydelse för en hållbar transportplanering. 
Han utgick från sin kontroversiella studie av Umeås och Lunds olika 
planeringsfilosofier och hur de konkreta resultaten skiljer sig åt. 
Budskapet var att de lokala politikerna har stor makt att påverka 
framtiden i hållbar riktning - om man vill och vågar! Ca 40 personer 
deltog. 

Åke Persson, strateg i Borlänge kommun, berättade om kommunens 
egenutvecklade modell för samordnade livsmedelstransporter. Ett 
femtontal upphandlare m fl kom på seminariet. Läs mer. 
 
Forskaren Meritt Polk föreläste om mäns och kvinnors resemönster. 
Traditionellt har mannen varit norm i trafikplaneringen, trots att 
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kvinnors resvanor är mindre miljöbelastande och att kvinnor 
dessutom kör bil säkrare än män. Ett 20-tal personer deltog. 
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Foldern Bilarna och luften - 

kortfakta om bilar och 

luftföroreningar

 

Foldern Bilarna och  luften - kortfakta om 
bilar och luftföroreningar 
Inför Europeiska mobilitetsveckan producerade miljö- och 
räddningstjänstförvaltningen en informativ folder om bilar och 
luftföroreningar, som bland annat innehåller tips för miljövänligare 
bilägande och bra länkar. 

 Bilarna och luften (214 kB) 
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Låt & Leklaget

 Låt &  Leklaget  

 

 

 

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  

 ESKILSTUNA KOMMUN 
 SE-631 86 Eskilstuna | Telefon 016-710 10 00 | Fax 016-14 71 36 | E-post | Organisationsnummer 212000-0357 

Sida 1 av 1Eskilstuna kommun - Låt & Leklaget

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



tisdag 22 februari 2011 10:32 Translate  |  Auf Deutsch  |  In English  |  En français  |  Suomeksi 

 

Anpassa webbplatsen    Kontaktinformation    A-Ö    Kartor   Lyssna      

� Startsida > Miljö & hälsa > Hållbar utveckling > Delaktighet och s... > Mobilitetsdagarn... > Tidigare år > Program och bilde... > Bilder och 
kommen... > Belöning  

Belöning

 Belöning  

 

Den nyproducerade dubbel-CD:n Best of Eskilstuna, som var en av 
gåvorna, blev populär. De som inte fick tag i någon CD kan i stället 
köpa den på Balsta musikslott för 80 kronor.  
 
Kassen innehöll också ett KRAV-märkt och närodlat äpple, en reflex i 
form av ett spöke från Vägverket, lite KRAV-märkt godis och program 
för I stan utan min bil. 
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Cykel och hälsa

 Cykel och hälsa  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen propagerade för cykeln, det mest 
miljövänliga, hälsosamma och ekonomiska färdmedlet. Den nya 
cykelkartan visades och delades ut. Vägverket skänkte 100 fina 
cykelhjälmar, som försvann i ett nafs. 
 

 
 
Jenny Olsson från Korpen informerade om hälsoaspekter. Visste du 
att en påse Djungelvrål motsvarar 16 sockerbitar? 
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"Denna herrcykel saknar ett antal ur trafiksäkerhetssynpunkt 
väsentliga delar. Vad är fel/saknas?" Tävling anordnad av 
Cykelfrämjandet i Eskilstuna. 
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Spårbilar - något för 
Eskilstuna?

 
Spårbilar - något för  Eskilstuna?  

 
 
För tredje året i rad uppmärksammades spårbilar under Europeiska 
mobilitetsveckan i Eskilstuna. I år var målgruppen den breda 
allmänheten.  
 
IST/KOMPASS (se nedan) tog fram en utställning om spårbilar som 
koncept och kommunstyrelseförvaltningen producerade en utställning 
om Eskilstunas spårbilstankar. En animerad film om spårbilar visades. 
Besökarna fick skriva ner vad de trodde om spårbilar, både 
möjligheter och invändningar. Svaren redovisas nedan.  
 
Utställningen visades under två dagar och intresset från allmänheten 
var stort. Uppskattningsvis 80 % var positivt inställda, medan 20 % 
var negativa. "Var finns dom" eller "när kommer dom" var vanliga 
frågor. 
 

 
 
Anja Moissander informerade om spårbilar och hade en dialog med 
besökarna. Anja läser till landskapsarkitekt och gör sin avhandling 
om spårbilar och påverkan på stadsbilden. Själv tycker hon att 
spårbilar har stora möjligeheter, men hon ser också en del problem, 
framför allt hur bilberoendet i småtätorter och landsbygd ska kunna 
brytas. 
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Eskilstuna kommun har gjort en förstudie om spårbilar i Eskilstuna 
under ledning av Lars-Erik Dahlin, som är kommunstrateg med 
inriktning mot miljöfrågor. 
 

Förstudie om spårbilar i Eskilstuna, februari 
2008 
 
OBS! Stora filer. 

 
 Del 1 (3131 kB) 

 
 Del 2 (3463 kB)  

 

Svar från besökarna av utställningen  

- Tycker du att spårbilar vore något att satsa på i Eskilstuna?  

- Vad ser du för möjligheter och vilka invändningar har du? 

"Ja, absolut. Möjlighet att ta med cykel eller barnvagn. De som har 
invändningar har okunskap och fördomar." 
 
"Lite tveksam. Busstrafiken borde byggas ut och vara billigare." 
 
"Ja, för då skulle den här staden kanske hamna på kartan och bra för 
miljön." 
 
"Ja. Bättre miljö. Men jag tror att det inte kommer bli någon 
körglädje." 
 
"Det verkar läskigt." 
 
"Ja, jag tror det. Är intresserad av vad förstudien visar. Mindre 
utsläpp, mindre buller? Invändning: Passar det in i stadsmiljön? 
Måste anpassas utseendemässigt." 
 
"Intressant koncept! Kan det ersätta biltrafikflödet utan att 
väntetiderna blir frånstötande?" 
 
"Varför inte ta med Strängnäs i planerna." 
 
"Ja, det kan nog vara bra, om de nu är miljövänliga. Folk vill ju också 
att det ska gå snabbt att ta sig från en plats till en annan. Jag tror 
många skulle använda dem." 
 
"Jag tror det skulle vara bra för miljön men jag tror ändå folk skulle 
vilja ta bilen." 
 
"Ja, kanske, om man kunde spara på miljön mer på det sättet...jag 
tror många skulle använda spårbilar! Det skulle vara kul." 
 
"Ja!! Vi kanske får en vit vinter igen." 
 
"Det är bra för miljön." 
 
"Det är bra." 
 
"Ja. Roligt." 

  

Förkortningar 

IST är en förkortning för Institute for Sustainable Transportation 
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(hållbara transporter), ett konsultföretag inriktat på nya hållbara 
trafiklösningar, särskilt spårbilar.  
 
KOMPASS är ett nätverk av svenska kommuner som är intresserade 
av spårbilskonceptet. Eskilstuna kommun är representerad i styrelsen 
genom Jimmy Jansson (s) och Lars-Erik Dahlin, kommunstrateg. 
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Geocaching på cykel

 Geocaching på  cykel  

 
 
Anna-Lena Bäckström från Cykelfrämjandet med GPS:en i riktning 
mot den gömda skatten - spänningen stiger! Foto Christine Sundin. 

 

Tre nybörjare från Cykelfrämjandet och två erfarna cachare lyckades 
hitta båda mobilitets-cacharna, Sara 1 och Sara 2. De innehöll varsin 
FTF (First to find) i form av CD:n Best of Eskilstuna och reflexer till 
övriga. Efter mobilitetsveckan har många andra lyckats hitta dessa 
cacher, som är registerade med koordinater på www.geocaching.com 

De från Cykelfrämjandet tyckte att det här var en rolig aktivitet. 
Fortsättning kanske följer? För dem som redan hållit på med 
geocaching var det dessutom kul att få ansikten på namn som de 
bara sett på nätet, genom denna aktivitet under mobilitetsveckan. 
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Miljöbilsmässa på Tuna 
Park

 
Miljöbilsmässa på Tuna  Park 
Sedan starten år 2000 av I stan utan min bil/Europeiska 
mobilitetsveckan har det varje år arrangerats en miljöbilsutställning 
på Fristadstorget. I år flyttades bilarna till Tuna Park. De flesta 
rymdes inomhus, men några fick stå ute. Bilförsäljarna tycktes nöjda 
med intresset från allmänheten.   
 
Miljöbilsmässan var ett samarrangemang mellan Energikontoret i 
Mälardalen, Vägverket region Mälardalen, Eskilstuna kommun, Gröna 
Bilister, Tuna Park samt lokala bilföretag. 

 

Besökarna fick pröva på sparsam körning, även kallat eco driving, i 
Vägverkets simulator.  

 

Carl-Magnus Larsson, Energikontoret i Mälardalen, Hanna Eklöf, 
Vägverket, och Beatrice Torgnysson från Biogas Öst, informerade 
om bland annat dubbdäckens negativa luftpåverkan, biogas och 
sparsam körning. 
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Till vänster Mattias Goldmann från Gröna Bilister som... 

 
 
...gav goda råd inför miljöbilsköpet.  
 

 
 
Saab 9-3 Sportcombi BioPower 1.8 t. 

Sida 2 av 5Eskilstuna kommun - Miljöbilsmässa på Tuna Park

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



 

Audi A3 SportBack 1.6 E85, dvs en flexifuelbil. 

 
 
Toyota Prius (1.5 16V HSD) är en elhybridbil med både en snål 
bensinmotor och en elmotor som hela tiden samverkar. Toyota 
uppger att Prius i snitt förbrukar hälften så mycket bensin som en 
konventionell bil i samma storleksklass. 

 
 
Toyota Aygo 1.0 VVT-i. 
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Mercedes B170 NGT Gas. 
 

 

Ford S-Max Titanium 2.0 E85 är en flexifuelbil som alltså kan köra 
antingen på etanol (E85) eller bensin i vilken blandning som helst. 
 

 
 
Fiat Punto Natural Power.  
 

Sida 4 av 5Eskilstuna kommun - Miljöbilsmässa på Tuna Park

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



 
 
BMW 118d DPF. 
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Drakfest

 Drakfest  

 

 

Drakfesten hölls i vackra Rothoffsparken. Drakarna anspelade på 
mobilitetsveckans lufttema. 
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Martin 4 år var noggrann med utseendet på sin drake. 

 

Graziella Belloni, i mitten, är chef för Eskilstuna stadsmuseum. 
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kommen... > Politisk debatt - hur blir vi klimatsmarta trafikanter?  

Politisk debatt - hur blir vi 

klimatsmarta trafikanter?

 
Politisk debatt - hur  blir vi klimatsmarta 
trafikanter? 

 

Niklas Frykman (fp) trodde inte att spårbilar är något för framtiden, 
åtminstone inte i Eskilstuna. Det är en pojkdröm från sextiotalet. 
 

 

Jimmy Jansson (s) replikerade att folkpartiet bara tycktes stödja ny 
teknik när det gällde att avlyssna folk. 
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Björn Lymar (mp) anklagade övriga partier för att svika tankarna i 
kommunens MaTs-program (MiljöAnpassat Transport System) och 
planerna på ett så kallat mobilitetskontor.  

 

Moderatorn Alex Voronov, till vardags politisk redaktör på Eskilstuna-
Kuriren, lyckades få till en intressant och ganska spetsig debatt. 
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Fylleglasögon

 Fylleglasögon  
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En svår uppgift... I alla fall med fylleglasögonen på! 

 
 
Eva Carlsson, samordnare för kommunens förebyggande alkohol- och 
drogarbete. 
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Pain of Salvation

 Pain of  Salvation  
Läs mer om Pain of Salvation. 
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Stadshustornet välbesökt 

under I stan utan min bil

 
Stadshustornet välbesökt  under I stan 
utan min bil 
Eskilstunabor och tillresta i alla åldrar passade på att njuta av 
utsikten från stadshusets torn under I stan utan min bil. 
 
Reaktionerna var odelat positiva under de sex visningarna av tornet. 
Utsikten väckte stor fascination och många tyckte att visningarna 
borde ordnas oftare. Besökarna, totalt 17 stycken, gick upp på egen 
risk, vilket inte avskräckte varken den 9-månaders babyn eller den 
82-åriga pensionären. Några besökare tog tag i pelare för att stå 
extra stadigt. Besökarna guidades av personal från 
kommunledningskontoret och vaktmästeriet.  
 
Aktiviteten "Upplev Eskilstuna från ovan" var ett uttryck för 
mobilitetsveckans tema i år "Klara luften". 

 

Sida 1 av 4Eskilstuna kommun - Stadshustornet välbesökt under I stan utan min bil

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



  

Det är en inte helt riskfri vandring uppför smala och branta trappor 
för att komma upp i tornet. 
 

 
 
Så här ser stadshusklockan ut inifrån! Foto Göran Erixon. 
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Mimmi 9 månader, sitter säkert i sin sele på pappa Joakim. Foto 
Göran Erixon. 

 
 
Fristadstorget med scen och tält under I stan utan min bil. Foto 
Göran Erixon. 

 

Cykelstället under I stan utan min bil. Kinas flagga är hissad när 
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representanter från Linyi, Eskilstunas vänort i Kina, är på besök. Foto 
Göran Erixon. 

 

Utsikt mot Fors kyrka.  
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Jättesåpbubblor

 Jättesåpbubblor  

 

Årets tema "Klara luften" gestaltades av Eskilstuna stadmuseum 
genom att barnen fick blåsa jättesåpbubblor. 

 
 
Åsa Egeld och Graziella Belloni från Eskilstuna stadsmuseum fyllde 
luften med dallrande såpbubblor. 
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Program och bilder 2007

Bilder 

Program Europeiska 

Mobilitetsveckan och I stan 
utan min bil 2007 

 

Program och bilder  2007 
Europeiska Mobilitetsveckan genomfördes 16-22 september 2007 i 
Eskilstuna. För dig som är intresserad av evenemanget finns här 
program, bilder med mer.  
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Bilder

I stan utan min bil 

Bondens marknad 

Shared space, spårbilar, 
biogas och Gröna bilister 

Miljöbilsutställning och 
EcoDriving 

 

Bilder  
Till vänster finns bilder från hela Europeiska Mobilitetsveckan med I 
stan utan min bil 2007.  
 
Foto Lars Wiklund, där inte annat anges. 
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I stan utan min bil

 I stan utan min  bil  

 
Eskilstunaborna älskar Thomas Di Leva... och han älskar oss! 

 

Sida 1 av 7Eskilstuna kommun - I stan utan min bil

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



 

 

Sida 2 av 7Eskilstuna kommun - I stan utan min bil

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



  
Kerstin Palmqvist, chef för miljö- och räddningstjänstförvaltningen, 
var inte sen att prova på Segway.  

 
Professor Chen Shizhong får en kort instruktion: Luta dig lätt framåt 
så ökar farten, luta dig bakåt så bromsar du eller luta åt sidorna så 
svänger du. Intuitivt och enkelt. En Segway håller alltid balansen 
med avancerad datorstyrd gyroteknik.  

 
Det finns mindre modeller för 
barn.  
 
Segwayarrangören Casbàr 
Anderson är kritisk till Vägverkets 
syn på detta nya miljövänliga 
fordon. 
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Bodils Minicirkus lockade många. Här framträder en matematiskt 
begåvad gås! 

 
Denna katt var mycket väluppfostrad och hälsade gärna på publiken. 

 
Fyra av tolv medlemmar från kritikerrosade Calle Real spelade 
svängig kubansk musik. 
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På årets tema "Levande gator" kunde Eskilstunaborna be konstnären 
Tommy Andersson att visualisera hur gatorna ska bli mer levande. Så 
värst många tog inte den chansen, men det blev en fin tavla i alla 
fall. 

  

 
Eldslukare, clown, jonglörer, 
ansiktsmålning och gycklarskola livade 
upp torget.
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Den som gick, cyklade, åkte kollektivt eller tog sig fram på annat 
miljövänligt sätt in till centrum fick som belöning välja en bok, en 
fjortondagars åkprovsbiljett för buss och ett närodlat och KRAV-märkt 
äpple. 500 påsar delades ut av Cykelfrämjandet. 

 
Länstrafiken Sörmland presenterade tidningen Resvärt, ordnade 

 
Miljöförbundet Jordens Vänners 
ordförande Ellie Cijvat berömde 
Eskilstuna för kommunens 
förstudie om spårbilar.

 
Anna Bergfors Fall var dagens 
konferencier.

Sida 6 av 7Eskilstuna kommun - I stan utan min bil

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



tävling och informerade om busstrafiken, olika reskort, sms-biljetter, 
resegarantin med mer. Miljöpartiet/Grön Ungdom hade ett bokbord 
intill.  

 
Miljöförbundet Jordens Vänner hade ett bokbord.  
Eskilstuna kommun visade upp hur Rådhustorget och Rådhusbron 
kommer att se ut efter ombyggnaden, när bilarna får en mindre 
dominerande roll. I tältet fanns också information om ekologiska 
fotavtryck och möjlighet att testa hur stort det egna avtrycket är. 
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Bondens marknad

 Bondens marknad  

 
Bondens marknad arrangerades på Smörtorget lördag 22 september, 
under "I stan utan min bil". Närproducerat minskar transporterna och 
marknaden passade också väl in i årets tema för Europeiska 
Mobilitetsveckan - "Levande gator". 
 

 
Birgitta Eriksson till vänster visade ullgarn. 
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Shared space, spårbilar, 
biogas och Gröna bilister

 
Shared space, spårbilar,  biogas och Gröna 
bilister 

 
Ett seminarium om konceptet shared space lockade ett 60-tal 
deltagare. Shared space innebär att gator utformas så att 
gångtrafikanter, cyklister och bilister kan samsas om utrymmet på ett 
trafiksäkert sätt. Arrangör var stadsbyggnadsförvaltningen. Foto: 
Megha Huber. 
 

 
För andra året genomfördes ett seminarium om spårbilar, detta som 
ett led i den förstudie om spårbilar som görs av Eskilstuna kommun 
under hösten 2007. I denna workshop diskuterades lämpliga 
bansträckor för framtidens spårbilar. 
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Här syns representanter för Miljöförbundet Jordens Vänner, ett 
spårbilsföretag, stadsbyggnadsförvaltningen och Svensk Handel 
diskutera spårbilsbanor i Eskilstuna.  
 

 
Eskilstuna Energi & Miljö informerade om biogasens fördelar och hur 
sortering av matavfall i hushållen ska gå till. Självklart drivs 
utställningsbilen av biogas från Ekeby reningsverk. 

 
Per Ribbing från Gröna Bilister berättade vid en föreläsning för 
allmänheten om vad man bör tänka på vid sitt nästa bilköp. Per 
Ribbing är den som myntat namnet "fossilbil" och han avrådde 
bestämt från att köpa en sådan. 
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Miljöbilsutställning och 

EcoDriving

 
Miljöbilsutställning och  EcoDriving  

 
Miljöbilsutställningen visade i år upp fler modeller än någonsin. Ford, 
Kia, Renault, Saab, Toyota, Volkswagen och Volvo fanns 
representerade. Utställningen arrangeras av Energikontoret i 
Mälardalen tillsammans med lokala bilförsäljare. 
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Vägverkets Hanna Eklöf berättade om alkolås och ISA, Intelligent 
stöd för anpassning av hastighet samt visade en Toyota Prius som är 
utrustad med båda dessa system. 
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Mathias Axelsson, Axelssons Trafikskolor, berättade om EcoDriving 
och visade hur det fungerar i praktiken. 
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Program och bilder 2006

Kontakt 

Press release 

Lördag 16 september 

Söndag 17 september 

Måndag 18 september 

Tisdag 19 september 

Onsdag 20 september 

Torsdag 21 september 

Fredag 22 september - I stan 
utan min bil 

Avstängning av 
centrumkärnan 22 september 

Permanenta åtgärder 

Kåseri: Alfons Åberg kommer 
till stan 

Foldern Är du Klimatsmart? 

Samarbetspartners 

Main activities in English 

 

Program och bilder  2006 

 
Som vanligt innehåller programmet för Europeiska Mobilitetsveckan 
både underhållande och seriösa inslag. Och en del är både och! 

Här är några exempel ur veckans program: 

� Doris & Knäckebröderna - Musik, Humor & Galenskap med 
succégänget från TV!  

� SWITCH - häftig freestyleshow (BMX, skateboard)  
� Disco för gymnasiet (inställt)  
� Samåkning med Walter Kurtsson  
� Studentolympiad  
� Klimatföreläsning med Helen Johansson, känd SVT-

meteorolog  
� ATMOS - en resa in i det okända  
� Centrumkärnan avstängd för motortrafik 22 september  
� Gratis buss 22 september (gäller stads- och landsortsbussar 

inom Eskilstuna kommun, hela dygnet)  
� Seminarier om spårbilar - framtidens trafiksystem? och 

biogas som fordonsbränsle  
� Gång/cykel- och bussorienteringar  
� Miljöbilsutställning och andra utställningar  
� Stand up comedy 

Och mycket annat - se program dag för dag i menyn till vänster. 
 

 Program för hela veckan (292 kB) 

OBS! För seminarierna krävs föranmälan! Se program dag för dag i 
menyn till vänster. I inbjudningarna (pdf-format) finns uppgifter 
om hur du anmäler dig. 
 

 Program för hela veckan, tidningsannons (120 kB) 

Teckningstävling för barn  
Vädret i kroppen - Kallt och knarrigt i snön, svettigt och varmt, 
vindar och sus... Vad gör du då??? 
 
För sexårsverksamheten och årskurs 1-6.  
 
I samarbete med Barnkulturcentrum. 
 

 Läs mer (198 kB) 

Cyklar och cykelprylar  
26 augusti – 1 oktober, Stadsbiblioteket  

Cykeln är ett underskattat redskap för 
gods- och persontransporter! 
Cykelfrämjandet visar en utställning 
med några tänkbara alternativ och ser 
gärna att många personer låter bilen stå 
till förmån för cykeln som ett 
miljövänligt, ekonomiskt och mycket 
användbart transportmedel. 
 
Se även programpunkten Cyklar och 
cykelkärror torsdag 21 september. 

 
 
  

  

 

Kontakt 

 

Lars Wiklund, projektledare för 
Europeiska Mobilitetsveckan, 
telefon 016-710 10 58, 070-
2646704, epost  

Åsa Forsgren, 
projektsamordnare, telefon 
0709-148570, epost  
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september  

Lördag 16 september

 Lördag 16  september  
Europeiska Mobilitetsveckan startar 
Kommunalrådet Benny Karlsson inledningstalar.  
Information om veckans program.  
Träffa en besökare från Antarktis... 
Kl 11.50 (ca), Fristadstorget. OBS! Ändrad tid! 
 

Studentolympiaden  
kl 10.00-16.00 på "Citytorget" (mellan 21:an och CityHuset). 
Mer information om studentolympiaden 
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Söndag 17 september

 Söndag 17  september  
 

  

En resa in i det okända 
 
 
Välkommen att uppleva vad 2 000 av kommunens ungdomar i ålder 
12 - 18 redan upplevt, nämligen ATMOS. Ni får under två timmar en 
interaktiv upplevelse av klimatförändringen, dess orsaker och 
konsekvenser. Ni får se vilka åtgärder vi kan vidta för att begränsa 
den. En resa med vår teleportationskapsel, ett besök i “Lustiga 
Huset” och mycket annat ingår. Passa också på att rösta en gång till 
på själva valdagen - kanske har vi partier som bättre lever upp till 
dina förväntningar! Resan tar två timmar, för sen ankomst medför 
missad resa. 
 
ATMOS är en påkostad upplevelseutställning som finansierats av 
Eskilstuna kommun och Naturvårdsverket. Utställningen visas 
normalt bara för skolklasser eller bokade grupper. Just idag är alltså 
ATMOS öppen för allmänheten. Passa på! 

Visning kl 15.00, Smedjegatan 41.  

Hämta din biljett på Barnkulturcentrum i MunktellArenan, eller kom i 
god tid. 

Mer information om visningen: Telefon 016-710 26 49, 016-13 54 99. 
 
Mer information om ATMOS. 
 
Värd: Kultur- och fritidsförvaltningen, Barnkulturcentrum 
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Måndag 18 september

 Måndag 18  september  
Spårbilar - science fiction igår, vardag imorgon? 
 
Fantasieggande lunchsamtal om spårbilar - framtidens 
transportlösning? För alla intresserade. Rinmansalen, Stadshuset, kl 
11.30-13.30. Vi bjuder på lättare lunch. Seminariet är kostnadsfritt, 
men anmälan krävs, se program.  
 

 Program (306 kB)  
 
Värd: Kommunledningskontoret, Utveckling och näringsliv 
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Tisdag 19 september

 Tisdag 19  september  

 

Biogas - billigare än bensin, bättre för miljön 
Lunchseminarium kl 12.00 för företag och organisationer, Eskilstuna 
Energi & Miljö, Kungsgatan 86. Provkörning av biogasbilar. Anmälan 
senast 14 september (se program). 
 

 Program (338 kB) 
 

Ditt hushållsavfall blir miljövänligt 
fordonsbränsle 
Utställning på Fristadstorget om kommande insamling av organiskt 
avfall i hushållen, samt produktion av biogas. Vänder sig till 
allmänheten. 
 
Värd: Eskilstuna Energi & Miljö 
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Onsdag 20 september

 Onsdag 20  september  

Samåkning så klart! 

 
 
 
Kl 8.00-09.00 Information till kommunanställda vid Stadshuset och 
Värjan om möjligheten att använda samåkningstjänsten gratis för att 
hitta samåkare. 

Kl 10.00-12.00 Information och demonstration av 
samåkningstjänsten av projektledare Ann Segelborg och Birgit 
Sievers, Svensk Samåkningstjänst, på Fristadstorget.  
 
Alla som registrerar sig på plats eller tidigare är registrerade  för 
samåkningstjänsten får en present! 
 
Slogantävling med fina priser. 
 

 
 
Kl 12.00-12.30 Walter on Wheels 
Walter Kurtsson & Four Weels Car Club, Fristadstorget.  
 
Kl 12.30-13.30 Lunchmöte för företag & organisationer 
I samband med uppträdande • Birgit Sievers, Svensk 
Samåkningstjänst, ger en praktisk bild av 
hur samåkningstjänsten fungerar. Anmälan, se program. 
 

 Program (1748 kB) 
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Värd: Kommunledningskontoret, Utveckling och näringsliv 
 
Samåkningsprojektet 
Tillsammans med Vägverket, Örebro och Uppsala driver Eskilstuna 
kommun ett treårigt samåkningsprojekt. Projektet ska marknadsföra 
fördelarna med samåkning och den webbaserade 
samåkningstjänsten, som hjälper till att hitta personer som vill 
samåka. Idag är Eskilstuna kommun och Vägverket Region 
Mälardalen anslutna till tjänsten i Eskilstuna. Tjänsten kommer att 
marknadsföras till företag och organisationer.  
Mer information om Samåkningsprojektet. 
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Torsdag 21 september

 Torsdag 21  september  
Vädret nu och i framtiden! 

                               

 

Lunchföreläsning om klimatförändringen med SVT-meteorologen 
Helen Johansson.  
 
För alla intresserade. Kl 11.00, Fullmäktigesalen, Stadshuset.  
Kl 12.30 lättare lunch. Kostnadsfritt men förhandsanmälan krävs. 

 Program (385 kB)  
Värdar: Vägverket och Energikontoret i Mälardalen 
 

Miljöbilsutställning 
Utställning av miljöbilar kl 10.00-17.00 på Fristadstorget. Följande 
bilar visas:  
Citroen C1, etanol 
Citroen C3, gas 
Ford Focus, etanol 
Saab 9-5 Biopower, etanol 
Toyota Prius, hybrid (el/bensin) 
Volvo Bifuel V70, gas 
 
Värdar: Vägverket och Energikontoret i Mälardalen 

Stå-uppföreställning med Marcus Palm 
 
Hur kul är miljö och hållbar utveckling? Hållbar livsstil, vad 
menas med det?  
 
Kom på Gratis-skoj med Marcus Palm! 
Kl 12.15-13.00, Filharmonin, Mälardalens högskola i Eskilstuna 
Öppet för alla intresserade. Vi bjuder på kaffe och kaka. 
Arrangör: Mälardalens högskola 

Marcus Palm 
 

Cyklar och cykelkärror 
Kl 17.00, Stadsbiblioteket 
Tips och råd lämnas av Lennart Carlson i samband med 
Cykelfrämjandets utställning Cyklar och cykelprylar på 
Stadsbiblioteket. Utställningen pågår till 1 oktober. 

 
 
  

  

 
 
  

Sida 1 av 2Eskilstuna kommun - Torsdag 21 september

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  

   

  Adobe Reader   

 ESKILSTUNA KOMMUN 
 SE-631 86 Eskilstuna | Telefon 016-710 10 00 | Fax 016-14 71 36 | E-post | Organisationsnummer 212000-0357 

Sida 2 av 2Eskilstuna kommun - Torsdag 21 september

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



tisdag 22 februari 2011 10:46 Translate  |  Auf Deutsch  |  In English  |  En français  |  Suomeksi 

 

Anpassa webbplatsen    Kontaktinformation    A-Ö    Kartor   Lyssna      

� Startsida > Miljö & hälsa > Hållbar utveckling > Delaktighet och s... > Mobilitetsdagarn... > Tidigare år > Program och bilde... > Fredag 22 
september - I stan utan min bil  

Fredag 22 september - I 
stan utan min bil

 
Fredag 22 september - I stan utan min bil  

 

Låt bilen få sovmorgon! 
Centrumkärnan är avstängd för motortrafik kl 07.00-17.00. 
Läs mer 
 

Alla bussar i Eskilstuna kommun är gratis!  
Gäller i år både stadsbussarna och landsortsbussarna. Gäller under 
hela trafikdygnet. Prova på! 
 

 
Foto: PeO Quick 
 

På Fristadstorget 
Doris & Knäckebröderna 
Musik, Humor & Galenskap med succégänget från TV! Kl 13.00 

Doris & Knäckebröderna 
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SWITCH 
häftig freestyleshow med BMX och skateboard, kl 14.30 
 

Billiga busskort 
Länstrafiken säljer rabatterade busskort. Ladda kortet med 100 
kronor, åk för 140 kronor! 
 

Bättre bussinformation 
Information från Länstrafiken Sörmland om det kommande 
realtidssystemet för bussarna. I första skedet innebär det att du får 
bättre information på bussen. En automatisk röst och en digital skylt 
ger besked om nästa hållplats. Efter hand byggs systemet ut även vid 
hållplatserna.  Realtidssystemet 
 

Bussorientering med priser 
Kl 11.30-17.00, start vid stadsbyggnadsförvaltningens tält på 
Fristadstorget.  
Arrangör: Länstrafiken Sörmland och stadsbyggnadsförvaltningen 
 

Gång- och cykelorientering med priser 
Kl 11.30-17.00, start vid stadsbyggnadsförvaltningens tält på 
Fristadstorget. 

 Information till skolorna (689 kB)  
Arrangör: Cykelfrämjandet och stadsbyggnadsförvaltningen 
 

Studentcykelutdelning 
Varje år delar Eskilstuna kommun tillsammans med ett antal 
bostadsbolag ut Kronancyklar till nyinflyttade studenter. Från och 
med 2006 ansvarar Mälardalens Studentkår för projektet. 
Kl 16-18.  

 Läs mer (453 kB) 
 

Utställningar 
 
Samtliga utställningar pågår kl 11.30-17.00. 
 
Projektet Gå och cykla till skolan 
Projektet syftar till att genom ökad trafiksäkerhet på skolvägar och 
attityd- och beteendepåverkan få fler elever att gå och cykla till 
skolan. Utställare är stadsbyggnadsförvaltningen. 

Nya Svista busslinje 
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Svista - ett industriområde med en stor andel personbilstrafik och en 
begränsad utbyggd kollektivtrafik - blev kommunens prioritet kring 
ett samarbete med företagen i området för bättre kollektivtrafik. 
Utställare är stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Riktlinjer för parkering 
Kommunen har det övergripande ansvaret för parkeringsplanering. 
Riktlinjerna för parkering syftar till att skapa ett långsiktigt hållbart 
samhäller och ett attraktivt och levande centrum. Utställare är 
stadsbyggnadsförvaltningen. 
Läs mer 
 
Gamla och nya bilar 
Hur stor är skillnaden i utsläpp och miljöpåverkan mellan en 
halvgammal och en modern bil?  
Utställare är miljö- och byggförvaltningen. 
 
Konferencier fredag är Rocco Gustafsson. 
 

Scenprat 
Kl 12.30 berättar politikern Jimmy Jansson varför Eskilstuna kommun 
deltar i Europeiska Mobilitetsveckan och vad kommunen gör för att 
motverka växthuseffekten.  
 
Kommunens fordonsansvarige Mohammad Deravian berättar om 
kommunens allt fler miljöbilar och visar tre olika bilmodeller. 

 

Studenternas Hus 
 
Gymnasiedisco 
Kl 21-01. Från 16 år. Drogfritt. Freestyleshow. 

 Affisch (596 kB) 
 
Värdar för fredagen: Kommunledningskontoret/Utveckling och 
näringsliv och stadsbyggnadsförvaltningen 
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Avstängning av 

centrumkärnan 22 

september

Brev till boende och företagare 

 

Avstängning av  centrumkärnan 22 
september 

 

Delar av centrum är avstängt för motorfordonstrafik fredag 22 
september mellan klockan 07.00-17.00. 

Observera att de flesta parkeringsplatser och parkeringshus, förutom 
Smedjan, går att nå under avstängningen (se kartan). 

Boende och näringsidkare inom området kommer att få särskild 
information om avstängningen.  
 
Vi rekommenderar att de fordon som har dispens används inom det 
avstängda området i så liten omfattning som möjligt. 

 Karta (466 kB) ovan i pdf-format.  

 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

1. I Eskilstuna centrum inom ett område med yttre 
begränsningspunkter på 
- Nybrogatan söder om J A Selanders gata 
- Rademachergatan väster om Careliigatan 
- Gymnastikgatan norr om Nygatan 
- Nygatan väster om Alva Myrdals gata 
- Smedjegatan väster om utfarten från parkeringshuset Vildsvinet 
- Drottninggatan norr om Järnvägsplan 
- Smedjegatan öster om Bruksgatan 
- Nygatan öster om Bruksgatan 
- Drottninggatan söder om Rademachergatan 
- Rademachergatan öster om anslutningen till markparkeringen i 
kvarteret Vestalen 

får andra fordon än moped klass II inte föras. 

1. Undantagna från förbudet enligt punkt 1 är fordon med tillstånd. 

Följande fordon har tillstånd 
- Utryckningsfordon 
- Bussar tyngre än 3,5 ton med målpunkt inom området 
- Fordon som utför färdtjänsttransport inom området 
- Fordon med innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrad på 
väg till eller från parkeringsplats inom området 
- Fordon med jourreparatör med uppdrag inom området 
- Fordon med vårdpersonal i tjänstgöring med uppdrag inom området 
- Fordon på väg till eller från hyrd parkeringsplats inom området 
- Fordon som transporterar person till eller från bostad inom området 
- Fordon som transporterar torghandelsprodukter till eller från 
Fristadstorget 

1. Besluten fattas med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 10 kap 
3 § trafikförordningen (1998:1276) och gäller fredag 22 september 
2006 mellan klockan 07.00 och 17.00. 

 

Mer information  

 

För mer information om 
avstängningen kontakta 
Petter Skarin, telefon 016-
7107693, 070-651 91 23, 

epost  
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Permanenta åtgärder

 Permanenta  åtgärder  
Europeiska Mobilitetsveckan är en del av Eskilstuna 
kommuns långsiktiga arbete för en hållbar utveckling och 
ett miljöanpassat transportsystem. Under veckan kommer följande 
permanenta åtgärder att presenteras: 

1. Nytt realtidssystem för bussarna  
2. Fri parkering för miljöbilar införs 
3. Ny busslinje för Svista industriområde 
4. ATMOS klimatutställning 2006-2007  
5. Tvåårigt klimatinformationsprojekt 
6. Insamling av organiskt material från hushåll m m för produktion 
av biogas 
7. Kommunen köper in 20-40 miljöbilar 2006 
8. Lokal oljekommission bildas för att minska användningen av 
fossila bränslen  
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Kåseri: Alfons Åberg 
kommer till stan

 
Kåseri: Alfons Åberg  kommer till stan  
”Apropå bilfri dag” eller 
”Alfons Åberg kommer till stan” 

Den 17 september 2005 var det bilfri dag, eller ”I stan utan min bil” 
i Eskilstuna. Det var en del i Europeiska Mobilitetsveckan, med 
syftet att uppmärksamma alternativa kommunikationsmedel som 
buss, samåkning och cykel. 

Jag hade fått uppgiften att tillsammans med en förbudsskylt agera 
trafikvakt/värd och sällan har jag blivit så förvånad, besviken, 
överraskad, irriterad, uppgiven, tacksam, imponerad och framförallt 
frusen, på en och samma gång. Frusen blev jag om fötterna. Allt 
det andra blev jag av Eskilstunaborna. En dag i centrum utan bil 
och plötsligt förvandlas hela Eskilstuna till Alfons Åberg!  
”Men jag ska bara posta ett brev”  
”jag ska bara lämna min fru”,  
”jag ska bara hämta min son”,  
”jag ska ju bara köra in och vända”. 
De dåliga ursäkterna avlöste varandra och det var mycket roande 
och lärorikt att se hur folk ser ut när de försöker ljuga…  

Sen fanns det som sagt, även tillfällen då jag blev imponerad och 
nästan rörd, som när ett gammalt par mer än gärna ställer bilen, 
för att mycket långsamt, mycket haltande och mycket envist, ta sig 
till affären för att köpa en tidning. I nästa stund skäms jag över att 
ett medelålders par blir superirriterat, för att de inte får ta bilen till 
fotoaffären femtio meter förbi parkeringsplatsen där vi står. Nej, 
men jag förstår dem. Inte vill jag heller behöva ge mig ut en vacker 
höstdag, när himlen är isblå, luften kristallklar och solen värmer 
skönt i ansiktet. Vem f-n vill få lite frisk luft? Nej, då hade jag också 
blivit förbannad. 

Dagens bästa stund var, förutom min cheeseburgare, när en man 
uppmärksammade oss trafikvärdar så mycket, att han faktiskt 
krockade med själva körförbudsskylten… 
 
Johanna Möller 
jmr04001@student.mdh.se  
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Foldern Är du Klimatsmart?

 Foldern Är du  Klimatsmart?  
Temat för årets Europeiska Mobilitetsvecka är Klimatsmart. I den 
här foldern ger vi konkreta tips hur man kan minska sin 
klimatpåverkan när det gäller resor och transporter.  

 Är du Klimatsmart? (374 kB)  
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Samarbetspartners

 Samarbetspartners  
Vi medverkar i Europeiska Mobilitetsveckan 

 
Institute for Sustainable Transportation 
 
Eskilstuna Energi & Miljö  
 
Svensk Samåkningstjänst  
 
Vägverket Region Mälardalen  
 
Energikontoret i Mälardalen 
 
Citroen 
 
Ford 
 
Saab 
 
Toyota 
 
Volvo 
 
Länstrafiken Sörmland 
 
Cykelfrämjandet 
 
Four Wheels Car Club 
 
Studentkåren vid Mälardalens högskola 
 
Mälardalens högskola 
 
Naturvårdsverket 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
Miljö- och byggförvaltningen 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Main activities in English

 Main activities in  English  
Saturday 16 September 

- Grand opening of European Mobility Week. 
- Student Olympics. 
  
Sunday 17 September 

- ATMOS, a successful interactive exhibition on climate change (400 
square meters) 

Monday 18 September 

- Seminar on podcars, a sustainable traffic solution in the future? 
  
Tuesday 19 September 

- Seminar on the advantages of biogas. 
- Exhibition on the forthcoming collecting of organic material from 
the households. 

Wednesday 20 September 

- Seminar on car pooling.  
- Gifts to all registered users of car pooling application.  

- Entertainment.  

Thursday 21 September 

- Lecture on climate change, speaker is the well known TV-
weatherman and meteorologist Helen Johansson.  
- Green cars exhibition.  
- Stand-up comedy and environment lectures for students at the 

university. 

Friday 22 September 

- In town without my car. 
- The city center in Eskilstuna is partly closed for motor vehicles. 
- 24 hours free bus services.  
- Surprise gifts to all pedestrians, cyclists, bus or train passengers.  

- Stage show for children.  
- BMX and skateboard show. 
- Presentation of sustainable transportation projects. 
- Hand over of free bicycles to new students. 
- Walk/bicycle orienteering. 
- Bus orienteering. 

- High school disco in the evening. 
- Traffic measuring (pedestrians, cyclists, bus passengers and 
cars). 

During the week 

- Drawing competition for children; topic weather/climate. 
- Bicycle exhibition at the public library. 

Permanent measures 

1. An electronic real time system for buses. 
2. Free parking for green cars. 
3. New bus services for a particular industrial area. 
4. ATMOS climate change exhibition 2006-2007. 
5. A two years climate change information project. 

6. Collection of organic material from the households to make 
biogas. 
7. A municipal purchase of 20-40 green cars 2006. 
8. A local oil commission for reducing the use of fossil fuels. 
  
Closed streets  

Drottninggatan, Nygatan, Smedjegatan, Rademachergatan and 
Kriebsensgatan are closed on 22 September 07.00-17.00. 
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Program och bilder 2005

Bilder 

Fredag 16 september 2005 

Lördag 17 september 2005 

Söndag 18 september 2005 

Måndag 19 september 2005 

Tisdag 20 september 2005 

Onsdag 21 september 2005 

Torsdag 22 september 2005 

Avstängning av centrum 17 
september 

Tidningen Smarta Resor 

Samarbetspartners 2005 

English summery 

 

Program och bilder  2005 
Europeiska Mobilitetsveckan genomfördes 16-22 september 2005 i 
Eskilstuna. För dig som är intresserad av evenemanget finns här 
program, bilder, tidningen Smarta Resor med mer.  
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Bilder

Kulturdag 

Kick-off för 
samåkningsprojektet 

Cykeldag i Skiftinge 

Snyggaste cykeln?! 

Vinnare av 1:a pris i lotteriet 

Miljöbilsutställning 

Studentcykeldagen 

Seminarier 

I stan utan min bil, 
Fristadstorget 

 

Bilder  
Till vänster finns bilder från hela Europeiska Mobilitetsveckan.  
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 Kulturdag  

 

Eskilstunakonstnären Anton Engvall hade vernissage för sin 
installation "Back to Nature" i Vilstaskogen. 
Foto Kenneth Åström 

 

50 personer mötte upp trots småregnigt väder. De bjöds på 
invigningstal av konstmuseets chef Kenneth Åström, saxofonsolo av 
Stefan Wistrand, cider och ekologiska snacks. En annorlunda 
upplevelse... 
Foto Kenneth Åström 
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PP Dansforum bjöd på streetdance och hip-hop på Biblioteket, som 
hade söndagsöppet. 

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  
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Kick-off för 
samåkningsprojektet

 
Kick -off för  samåkningsprojektet  

 

Maria Wetterstrand registrerar sig i samåkningsförmedlingen med 
assistans av Birgit Sivers från Svensk Samåkningstjänst. 
Mediabevakningen var god med SVT Östnytt, TV4 Mälardalen, Radio 
Sörmland, Eskilstuna-Kuriren och Folket. 

 

Birgit Sivers intervjuas av media. Roliga kort med förslag 
till samtalsämnen för samåkare fanns utlagda. 
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Varité Velociped framförde halsbrytande musik med hjälp av bland 
annat cyklar och beatbox (trumljud med munnen). 
 

 
  

Varité Velociped spelar här på Sveriges största blockflöjt (i mitten) 
och vinglas. 

 

Till havs - här behövde Varité Velociped hjälp från publiken med 
havsvindar från dammsugare och hårtork. 
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Samåkningsprojektet bjöd deltagarna på lunch. Här är det Astrid 
Stockenberg på kommunstyrelseförvaltningen som tar för sig. 

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  
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Cykeldag i Skiftinge

 Cykeldag i  Skiftinge  

 

Roland Hagström leder det uppskattade Skiftinge cykelprojekt. Hit 
kan man komma för att själv reparera sin cykel och få lite praktiska 
tips. Man kan även som boende i Skiftinge få låna en cykel. Under 
knappt fyra månader har Roland haft närmare 600 besök.  
 

 

I Skiftinge informerade stadsbyggnadsförvaltningen om projektet Gå 
och cykla till skolan och trafikfrågor. Vägverket berättade om 
cykelhjälmens fördelar och Mälarsjukhuset visade upp en ambulans 
och dess utrustning. MHF erbjöd cykelöversyn för elever i årskurs 4-
6. 

 

   

Färg / Svartvit  
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Snyggaste cykeln?!

 Snyggaste  cykeln?!  
Att cykla ska vara roligt och häftigt! Och 2005 är det ju dessutom 
designåret. Monika Holmqvist och Theresia Svanholm, företaget CoCo 
form, visade upp sin stylade cykel, ursprungligen en cykel från a. w. 
De Lux.  
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Lars Wiklund, projektledare för Europeiska Mobilitetsveckan i 
Eskilstuna, tog sig en provtur. Skön Easy Rider-stil - bortsett från lilla 
handväskan fram... 

 

   

Färg / Svartvit  
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Vinnare av 1:a pris i 

lotteriet

 
Vinnare av 1:a pris i  lotteriet  
Under I stan utan min bil delades en belöningspåse ut till de som 
gick, cyklade, åkte buss och tåg. I påsen fanns bland annat två 
lottsedlar. Första pris var en cykel värd 3 000 kronor. Övriga priser: 
20 cykelhjälmar (från Vägverket), 7 cykeldatorer, boken Upptäck 
Eskilstuna (lämplig för cykelturer) och vattenflaskor.  

Första pris vann Jan Lundberg. Grattis! 

 

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  
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Miljöbilsutställning

 Miljöbilsutställning  
På Fristadtorget arrangerade Energikontoret i Mälardalen en 
miljöbilsutställning. Intresset för miljöbilarna var betydligt större i år 
än tidigare år, troligen pga det höga bensinpriset. Utställda bilar: 
Saab 9-5 BioPower, Opel Combo CNG, Volvo V70 Bi-fuel, Ford Focus 
Flexifuel, Toyota Prius, samt Mercedes Econic (biogasdrivet 
renhållningsfordon). 
 

 

Ford Focus Flexifuel (etanol). Kommunalrådet Benny Karlsson till 
höger. 
 

 
 
Saab 9-5 BioPower (etanol) 
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Toyota Prius (bensin/el hybrid). I bakgrunden syns Energi & Miljös 
biogasdrivna renhållningsfordon. 

 

   

Färg / Svartvit  
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Studentcykeldagen

 Studentcykeldagen  
Alla studenter som skriver sig i Eskilstuna och hyr studentlägenhet av 
vissa bostadsföretag får en gratis, ny cykel. I år delades över 100 
cyklar ut och 30 lånades ut till gäststudenter från andra länder. 
Bakom arrangemanget står Eskilstuna 
Marknadsföring, bostadsföretag och numera även Studentkåren. En 
hållbar tradition sedan 1998.  
 
Det gick även att pröva cyklarna i två tävlingar. 
 

 
Foto Therese Ahlberg 

 
Foto Therese Ahlberg 
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Foto Therese Ahlberg 
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Foto Therese Ahlberg 
Cykeltävling runt fontänen 
 

 

Teknikbana med MHF 
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Seminarier

 Seminarier  
  

Sten Stenbäck, Kemi & Miljö, var 
en av föreläsarna 
vid stadsbyggnadsförvaltningens 
seminarium "Hur blir du en smart 
pendlare?". Här 
demonstrerar Sten sin hopfällbara 
cykel som han hade med sig på 
tåget till Eskilstuna. Andra frågor 
som behandlades var 
resvaneundersökningar, 
kollektivtrafiken, projektet Gå och 
cykla till skolan, cykelaktiviteter, 
HälsoCykeln och det nya 
samåkningsprojektet. 

Vid Vägverkets seminarium 
"Bilpool, miljöbilar och 
videokonferenser - hållbara 
alternativ" berättade Jan Lilja, 
Hallstahammars kommun, om hur 
han lett arbetet med att införa en 
kommunal bilpool. Poolen 
fungerar alldeles utmärkt, tidigare 
skepsis är borta och kommunen 
sparar stora pengar på bättre 
utnyttjande av bilparken.

 

Lennart Carlson berättade om 
Eskilstuna Bilpoolare, en sedan 
flera år fungerande bilpool. Den 
drivs i samverkan med Toyota. För 
alla som kör mindre än 1 200 mil 
per år är bilpool ett ekonomiskt 
fördelaktigt alternativ, enligt 
Vägverket.

Liselott Andersson och Kristina 
Högberg-Martinsson, 
AstraZeneca, berättade om hur 
företaget i stor omfattning 
använder videokonferenser som 
alternativ till fysiska möten. 2004 
gjordes 2 200 sändningar via 
16 videokonferensanläggningar. 
Självklart sparas både pengar och 
miljö. 

Bengt Ståhl, Eskilstuna Energi & 
Miljö, berättade om Stadsnätet, 
ett höghastighetsnät för 
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datakommunikation som är öppet 
för Eskilstunas företag, 
organisationer och hushåll.

Mattias Goldman, Gröna 
Bilister, övertygade enkelt 
åhörarna om den goda ekonomin 
med miljöbilar. Gröna Bilister var 
måttligt imponerade av resultatet 
av kommunens satsning på 
miljöbilar, men ansåg att 
informationen till 
kommuninvånarna med bl a 
Europeiska Mobilitetsveckan 
imponerade. 

Roland Alsbro, Eskilstuna Energi 
& Miljö, informerade om den 
biogassatsning som gjorts med 
biogasverk, biogasbussar och 
publikt tankställe. Nu kommer 
produktionen att byggas ut med 
ytterligare en produktionslinje. 
Mängden organiskt avfall ska öka 
genom insamling från företag, 
storkök och hushåll. Materialet 
kommer efter förbehandling att 
rötas, så att metangas kan 
utvinnas och renas till fordonsgas 
(biogas). 

Eskilstuna Logistiknätverk 
ordnade ett seminarium på temat 
"Gods på järnväg". Frågor som 
avhandlades var bland annat 
dagens godstransporter i 
Eskilstuna, utbyggnadsplanerna 
för Oxelösunds hamn, H&M:s 
satsning på godstransporter, samt 
planerna för utökad kombiterminal 
i Eskilstuna.

Svenska Naturskyddsföreningens 
klimatkampanj arrangerade 
tillsammans med den lokala 
naturskyddsföreningen två 
föreläsningar med Therése 
Lundman under rubriken "Vad 
händer med klimatet?". En 
föreläsning var för 
kommunanställda och en för 
allmänheten. Det blev också 
tillfälle till frågor och dialog kring 
vad Eskilstuna kommun gör i 
klimatarbetet. Till föreläsningen 
hade naturskyddsföreningen lokalt 
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tagit fram broschyren "Den 
ljusnande framtid är vår..."
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I stan utan min bil, 

Fristadstorget

 
I stan utan min bil,  Fristadstorget  
  

 

Unikt! Vilda Baciller och Kapten Zoom i skön förening. 
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Anders Linder var miljöengagerad konferencier. 
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Janne Schaffer med Electric band 
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Karin Inggårde med band 
 

 
 
Studentkåren ordnade ett roligt lådbilsrace på Fristadstorget. 
 

 
 
Det här militära ekipaget hade tydliga problem med ordergivningen. 
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Barnkulturcentrums utställning "Håller det?" 

 

   

Färg / Svartvit  
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Fredag 16 september 2005

 Fredag 16 september  2005 
Europeiska Mobilitetsveckan startar!  
 
12.00-15.00  CoCo form visar upp stans miljövänligaste och 
coolaste CoCo-fordon, Fristadtorget  
 

Information om Europeiska Mobilitetsveckan, Fristadstorget 
 
8.30-14.00 Stadsbyggnadsförvaltningen arrangerar ett semiarium 
för kommunanställda och politiker i MunktellArenan.  

 Hur blir du en smart pendlare? (186 kB) 
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Lördag 17 september 2005

Studentkårens lådbilsrace 

Lådbilsrace för skolbarn 

 

Lördag 17 september  2005 

I stan utan min bil 
 
Det här är dagen då bilen får vila i Eskilstuna. Delar av centrum är 
avstängt för motorfordon under tiden 9.00-16.00.  
 
Varför inte ta bussen i stället? Det är gratis stadsbussar (linje 1-31 
med undantag för nattbussarna). Att cykla eller ta en promenad in till 
centrum kan vara andra bra alternativ.  
 

Scenprogram, Fristadtorget 
Konferencier är Anders Linder, känd från barn-TV, miljöengagerad 
11.00 Vilda Baciller, popshow för alla barnfamiljer 
13.00 Karin Inggårde, lokal singasongwriter med band 
14.00 Janne Schaffer med Electric band  
 
Utställningar och information, Fristadstorget 
Barnkulturcentrums roliga och provocerande utställning "Håller det?" 
- vilka vardagsaktiviteter är hållbara?, Vägverket, Miljöförbundet 
Jordens Vänner, Cykelfrämjandet, Miljöpartiet de Gröna, samt 
Utveckling och näringsliv. 
   

Lådbilsrace, Fristadstorget 
Fartfyllt och roligt lådbilsrace med studentkåren.  
10.30-11.30 Provlopp 
12.00-13-30 Tävling 
13.45-14.00 Prisutdelning 

 
Här finns mer information om avstängningen av centrum.  
 

 
 
Janne Schaffer   
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Vilda Baciller 
 

 
 
Anders Linder 

 

      

Sida 2 av 3Eskilstuna kommun - Lördag 17 september 2005

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



Färg / Svartvit    Tipsa  

 ESKILSTUNA KOMMUN 
 SE-631 86 Eskilstuna | Telefon 016-710 10 00 | Fax 016-14 71 36 | E-post | Organisationsnummer 212000-0357 

Sida 3 av 3Eskilstuna kommun - Lördag 17 september 2005

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



tisdag 22 februari 2011 10:50 Translate  |  Auf Deutsch  |  In English  |  En français  |  Suomeksi 

 

Anpassa webbplatsen    Kontaktinformation    A-Ö    Kartor   Lyssna      

� Startsida > Miljö & hälsa > Hållbar utveckling > Delaktighet och s... > Mobilitetsdagarn... > Tidigare år > Program och bilde... > Söndag 18 
september 2005  

Söndag 18 september 2005

 Söndag 18 september  2005 
Upptäck stadens kvalitetéer - Kulturdag med aktiviteter för 
allmänheten  
 
- Streetdance och Hip-Hop med PP dansforum 
- Vernissage med Anton Engwalls ”Back to nature” i Vilstaskogen. 
- Premiär för söndagsöppet på Stadsbiblioteket. 
 

 Program (2127 kB)  
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Måndag 19 september 
2005

 
Måndag 19 september  2005 
Vägverket Region Mälardalen och Eskilstuna Energi & Miljö ordnar 
ett intressant seminarium och Energikontoret i Mälardalen 
arrangerar en miljöbilsutställning på Fristadstorget.  

Seminariet vänder sig till företag, organisationer och offentlig 
förvaltning. Ur innehållet: 
 
- Kommunal bilpool - Hallstahammars kommun 
- Virtuella möten med videokonferenser - Astra Zeneca 
- Eskilstuna Stadsnät - Eskilstuna Energi & Miljö 
- Miljöbilar och miljöbränslen - Gröna Bilister 
- Biogassatsningen i Eskilstuna - Eskilstuna Energi & Miljö 
 
På Fristadstorget kommer det att finnas en utställning med olika 
miljöbilar mellan kl 10.00-16.00. 

 Program (259 kB) 
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Tisdag 20 september 2005

 Tisdag 20 september  2005 
Eskilstuna Logistiknätverk ordnar tillsammans med Miljö- och 
byggförvaltningen ett seminarium på temat Godstransporter med 
järnväg. 

 Program (189 kB)  
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Tisdag 20 september 2005

 Tisdag 20 september  2005 
Eskilstuna Logistiknätverk ordnar tillsammans med Miljö- och 
byggförvaltningen ett seminarium på temat Godstransporter med 
järnväg. 

 Program (189 kB)  

  

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  

   

  Adobe Reader   

 ESKILSTUNA KOMMUN 
 SE-631 86 Eskilstuna | Telefon 016-710 10 00 | Fax 016-14 71 36 | E-post | Organisationsnummer 212000-0357 

Sida 1 av 1Eskilstuna kommun - Tisdag 20 september 2005

http://www.eskilstuna.se/temp... den 22 februari 2011 den 22 februari 2011



tisdag 22 februari 2011 10:51 Translate  |  Auf Deutsch  |  In English  |  En français  |  Suomeksi 

 

Anpassa webbplatsen    Kontaktinformation    A-Ö    Kartor   Lyssna      

� Startsida > Miljö & hälsa > Hållbar utveckling > Delaktighet och s... > Mobilitetsdagarn... > Tidigare år > Program och bilde... > Torsdag 22 
september 2005  

Torsdag 22 september 
2005

 
Torsdag 22 september  2005 
Kick-off för samåkningsförmedling i Eskilstuna och Mälardalen. Kom 
och lyssna på Maria Wetterstrand (mp) och Benny Karlsson (s). 
Varité Velociped underhåller. Birgit Sievers från företaget Svensk 
Samåkningstjänst visar hur samåkningstjänsten fungerar. Prova 
själv på plats att hitta en samåkningskompis!  

 Inbjudan och program (380 kB) 
 
Detta är starten på ett treårigt projekt i Eskilstuna för att få fler att 
prova på samåkning genom en väl utvecklad 
samåkningsförmedling. Projektet ingår i ett regionalt projekt som 
leds av Vägverket Region Mälardalen. I projektet ingår också Örebro 
och Uppsala. Mer information om samåkningsprojektet. 
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september

Information till boende och 
näringsidkare 

Karta över centrum 

 

Avstängning av centrum  17 september  
Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att motordrivna fordon inte 
för köra inom markerat område på kartan lördag 17 september 
klockan 09.00-16.00. Boende och affärsidkare inom det bilfria 
området kommer att få mer information om avstängningen. 

Följande fordon har tillstånd att passera in och ut ur området: 
- Utryckningsfordon 
- Bussar tyngre än 3,5 ton med målpunkt inom området 
- Fordon som utför färdtjänsttransport inom området 
- Fordon med innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
på väg till eller från parkeringsplats inom området 
- Fordon med jourreparatörer med uppdrag inom området 
- Fordon med vårdpersonal i tjänstgöring med uppdrag inom 
området 
- Fordon på väg till eller från hyrd parkeringsplats inom området 
- Fordon som transporterar person till eller från bostad inom 
området 
- Fordon som transporterar torghandelsprodukter till eller från 
Fristadstorget 
- Moped klass II 
 
Observera att de flesta parkeringsplatser och parkeringshus i 
centrum går att nå under avstängningen (se kartan). 
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Information till boende och 

näringsidkare 

 
Information till boende  och näringsidkare  
Här finns information om avstängningen av centrum 17 december 
för boende och näringsidkare inom det avstängda 
området. Informationsbladet kommer även att delas ut med posten. 
 Information till boende och näringsidkare (574 kB)  
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 Karta över  centrum  
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Tidningen Smarta Resor

 Tidningen Smarta  Resor  
Inför Europeiska Mobilitetsveckan producerades en tidning med 
namnet Smarta Resor, som delades ut till samtliga hushåll. 
Tidningen innehåller program för veckan och artiklar. 
Den finansierades delvis med annonser. 

Smarta Resor kan laddas ned här. OBS! Stor fil, lång 
nedladdningstid   
 Tidningen Smarta Resor (2454 kB) 
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Samarbetspartners 2005

 Samarbetspartners  2005 
Ett varmt tack till alla samarbetspartners som gjorde 
Europeiska Mobilitetsveckan möjlig! 

Vägverket Region Mälardalen 
Länstrafiken Sörmland 
Energikontoret i Mälardalen  
Eskilstuna Energi & Miljö 
Centrumutvecklingsprojektet 
Svensk Samåkningstjänst 
Eskilstuna Logistiknätverk 
Eskilstuna-Kuriren 
Reklamateljén 
Saab 
Volvo 
Ford  
Toyota 
Studentkåren vid Mälardalens högskola 
CoCo form 
Cykelfrämjandet 
Miljöförbundet Jordens Vänner 
Miljöpartiet de Gröna 
MHF Mälardalen 
Mälarsjukhuset och ambulansen 
Skiftinge Cykelprojekt 
Svenska Naturskyddsföreningen 
Naturvårdsverket 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ett särskilt tack till 
Åsa Forsgren, samordnare för Europeiska Mobilitetsveckan 

Tack också till  
Anders Linder, konferencier 
Kapten Zoom 
Janne Schaffer och Electric Band 
Vilda Baciller 
Karin Inggårde med band 
Maria Wetterstrand 
Varité Velociped 
P P Dansforum 
Anton Engvall 
Jan Lilja, Hallstahammars kommun 
Lennart Carlson, Eskilstuna Bilpoolare 
Liselott Andersson, Astra Zeneca 
Kristina Högberg-Martinsson, Astra Zeneca 
Bengt Ståhl, Eskilstuna Energi & Miljö 
Mattias Goldman, Gröna Bilister 
Roland Alsbro, Eskilstuna Energi & Miljö 
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English summery

 English summery  

European Mobility Week 2005 in 
Eskilstuna 
 

Main activities  
 
Friday 16 September 
How to create a beautiful bicycle 
Seminar: How to become a smart commuter 

Saturday 17 September 
In town without my car 
The city centre of Eskilstuna partly closed for motor vehicles 
Free bus service 

Surprise gifts to all pedestrians, cyclists or bus passengers 
Stage program with national famous artists at the main square 
Race with box cars at the main square. Arranged by university 
students 
Exhibitions 

Sunday 18 September 
Street dance and hip-hop 
Bicycle tour to a vernissage at an art gallery  

Monday 19 September 
Environmentally adjusted cars exhibition   
Seminars: Car sharing, Environmentally adjusted cars and fuels and 
How to use video conferences 

Tuesday 20 September 
Seminars: How to get more goods traffic on railroads 

Wednesday 21 September 
Bicycle day  
Bicycle repair project, Bicycle repairs for children, Presentation of 
the project “Walk and cycle to school”, Bicycle helmet use 

Hand over of 100 free bicycles to new students 
Bicycle competitions 
Bicycle tour to experience works of art in Eskilstuna  
Lecture on climate change 

Thursday 22 September 
Kick-off for project on car-pooling. The project is part of a regional 

project and will last for three years. After that it will hopefully 
become a permanent business. 

Permanent measures 
- The new car-pooling service, in which the municipality of 
Eskilstuna recently has become a member. 

- "Walk and cycle to school" project. 
 

Closed streets  
Drottninggatan, Nygatan, Smedjegatan, Rademachergatan and 
Kriebsensgatan. 
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mobilitetsveckan 2004 

Program 2004 

 

Program och bilder  2004 
Europeiska Mobilitetsveckan genomfördes 16-22 september 2004 i 
Eskilstuna. För dig som är intresserad av evenemanget finns här 
program och bilder.  
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Bilder från Europeiska 
mobilitetsveckan 2004

 
Bilder från Europeiska  mobilitetsveckan 
2004 

Invigning
Skådespelaren Björn Gedda 
invigningstalade om sitt 
Älsklingstuna och sina 
transportvisioner. Med en 
fanfar var Europeiska 
mobilitetsveckan invigd.  

Elever från 
Djurgårdsskolans 
musikklasser underhöll med 
sång och musik. 

Lunchseminarium
35 personer deltog i ett 
lunchseminarium om 
logistik, med professor Mats 
Jackson och studenter från 
Mälardalens högskola som 
föreläsare.  

Kretsloppis 
Graziella Belloni, Helena 
Lund och Ulla Martola från 
Barnkulturcentrum sålde 
rekvisita från tidigare 
utställningar och 
informerade om den nya 
skolutställningen "Håller 
det?".  

Försäljningsobjekt från 
Barnkulturcentrums 
kretsloppis
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Cykeln i mitt hjärta
Cykelsamlaren Göran 
Hartzell, Cykelfrämjandet, 
visade gamla, fina cyklar i 
alla varianter, bl a denna 
hembyggda Fantom, som 
lånats in till utställningen 
Cykeln i mitt hjärta på 
Faktoriet. 

  

 
Sällsynt höghjuling för barn 
på utställningen Cykeln i 
mitt hjärta. 
  

Flaggvärdar
Lina Andersson och Linda 
Jansson ställde upp som 
vakter vid avstängningarna i 
centrum och lyckades 
övertala bilisterna att ta 
andra vägar. Lina och Linda 
utbildar sig till travel agency 
operators (resebyråsäljare), 
så det var en bra övning i 
att "ta folk". 

  

Kändisrally
I Vägverkets kändysrally, 
där det gällde att köra 
bränslesnålast efter en kort 
instruktion i sparsam 
körning, tävlade Maria 
Wetterstrand, Niklas 
Johansson, Guif, och 
skådespelaren Björn Gedda. 

Maria Wetterstrand vann 
kändisrallyt i sparsam 
körning.
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Lådbilsrace
Studenterna på Mälardalens 
högskola och publiken hade 
roligt när osannolika 
lådbilar tävlade.  

Det mest originella ekipaget 
med fåtölj och läslampa var 
inte så framgångsrikt i 
tävlingen, men vann 
publikens hjärtan... 

Vurpa i lådbilsracet. 

Utställning Bron
Kooperativet Bron sålde 
rättvisemärkta produkter och 
berättade om rättvis handel. 

Utställning förr och nu
I Stadsbyggnadsförvaltningens 
utställning gällde det att para 
ihop gamla och nutida 
Eskilstunamiljöer. 

Utställning Länstrafiken
Länstrafiken Sörmland ordnade 
teckningstävling för barn, med 
möjlighet att få sitt bidrag 
publicerat i busstidtabellen.  
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Utställning länstrafikens buss
Länstrafiken visade upp en 
alldeles ny buss. 

Utställning Miljö- och byggförvaltningen
Ulf Lindstrand på Miljö- och 
byggförvaltningen 
demonstrerade skillnaden i 
bullernivåer mellan en gata 
med gles trafik och samma 
gata i rusningstrafik, samt 
luftföroreningar i Kronskogen 
och Fristadstorget. 
  

Utställning miljöbilar
Energikontoret i Mälardalen 
ordnade en utställning med sex 
olika miljöbilar - biogas, etanol 
och hybrid (el/bensin).  

Kommunfastigheter visade upp 
en av sina nya biogasbilar. 

Energi & Miljö visade upp den 
nya biogasdrivna sopbilen.  

Omöjliga cykeln
Den våghalsige kunde prova på 
den (nästan) omöjliga cykeln, 
som styr åt vänster när man 
styr åt höger.  
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Hopfällbar cykel
Cykelsamordnaren Britt Lisra 
visar hur lätt den ihopfällbara 
cykeln ... 

... vecklas ut och blir en fullgod 
cykel. 

Utställning miljöpartiet
Lennart Carlsson ställde ut 
både för Miljöpartiet de gröna 
och Miljöförbundet Jordens 
Vänner. 
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Petri berättar om cykelleasing
Petri Berg från företaget 
Hälsocykeln berättade om 
cykelleasing. 
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Onsdag 22 september 2004

 Onsdag 22 september  2004 
I stan utan min bil 

TEMAN: SÄKRA GATOR FÖR BARNEN, KOLLEKTIVTRAFIKEN 
 
VÄRD: LÄNSTRAFIKEN SÖRMLAND OCH 
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

Öppet centrum för gående, cyklister och bussresenärer 

� Delar av Eskilstuna centrum är avstängt för motortrafik 
klockan 07.00-19.00  
 

� Gratis stadsbussar linje 1-31 hela dygnet  
 

� Belöning för de som går, cyklar eller åker kollektivt till 
centrum 

Snabbt, smart och sunt – cykla centrum runt INSTÄLLT 
 
Aktiviteter och utställningar på Fristadstorget: 

� Buss på torget med information och utställning  
� Folkhälsorådet  
� Brottsförebyggande rådet  
� Brottsofferjouren och Stödcentrum för unga brottsoffer  
� Klättervägg  

 
� Clean City Artgroup målar på temat "Säkra gator för barn" 
� Teckningstävling 

Rita din drömskolväg 
Chans att vinna biobiljetter!  
 

� Kooperativet Bron - Rättvis handel, information om 
rättvisemärkta produkter samt försäljning 
 

� Klockan 17.00 
Lilla Ramenracet, cykeltävlingen för ungdomar årskurs 4-6.  

� Klockan 10.00-15.00  
Barnkulturcentrum ordnar Kretsloppis med begagnat från 
tidigare utställningar med mera. 
 

� Klockan 10.00-15.00  
Barnkulturcentrum informerar om ”Håller det”, en ny 
utställning om hållbar utveckling för skolor. 
 

� Klockan 17.00 
Kung och Drottning Cykelhjälm koras. 

I Barnkulturcentrums egna lokaler på MunktellArenan 

� Klockan 13.00-20.00 
Utställningen "Tusen års berättelser" 
 

� Klockan 17.00-20.00  
Återanvändningsverkstad med tema Skobilen - ta gärna med 
en gammal sko!  

Slagstaskolan 
 
Slagstaskolan kommer att ha en egen dag "I stan utan min bil" vid 
skolan. Lärare och föräldrastyrelsen på skolan har uppmanat alla 
föräldrar och barn att gå eller cykla till skolan den dagen. Det 
kommer bland annat att lottas ut priser till alla som använder 
cykeln eller går. 

Utställning "Cykeln i mitt hjärta" 
 
Tisdag till söndag - måndag stängt 
Klockan 11.00-16.00.  
Plats: Faktoriet  
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Tisdag 21 september 2004

 Tisdag 21 september  2004 
I stan utan min bil och mobilitetsveckan 

TEMA: MILJÖANPASSADE TRANSPORTER OCH 
SAMHÄLLSPLANERING 
VÄRD: STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

� Seminarier 
Klockan 08.00-12.30  
Seminarier främst för politiker och tjänstemän i Eskilstuna 
kommun, samt andra kommuner, myndigheter och 
organisationer som berörs av temat. 

 Läs inbjudan! (332 kB)  
 

� Stadsvandring med Linda Nordin 
Klockan 18.00  
Plats: Samling vid Turistbyrån, Rademachersmedjorna. 

  

Utställning "Cykeln i mitt hjärta" 
 
Tisdag till söndag - måndag stängt 
Klockan 11.00-16.00.  
Plats: Faktoriet  

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  

   

  Adobe Reader   
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Måndag 20 september 
2004

 
Måndag 20 september  2004 
I stan utan min bil och mobilitetsveckan 

TEMA: MILJÖANPASSAD BILTRAFIK 
 
VÄRD: VÄGVERKET OCH ENERGIKONTORET I MÄLARDALEN 

Aktiviteter under dagen 

� Klockan 10.00-16.00 
Informationstält om bilpooler, sparsam körning, samåkning 
och kvalitetssäkring av transporter 
 

� Klockan 10.00-17.00 
Visning av sex miljöanpassade bilar samt Eskilstunas första 
gasdrivna sopbil 
 

� Start klockan 14.30 - prisutdelning klockan 16.30 
Kändisrally - vem kör bensinsnålats? 
Med Maria Wetterstrand, Björn Gedda coh Niklas Johansson 
från GUIF. 
Rallykonferencier och farthållare Mike Florette  
 

� Klockan 11.30-13.30 
Öppet för allmänheten att ställa frågor till Mattias Goldmann 
från Gröna Bilister 

Seminarier 
 
Klockan 11.00-16.30 
 
Seminarier för företag och organisationer om EcoDriving, 
samåkningstjänst för företag, miljöbilspool för tjänsteresor och 
miljöbilar. 
 
 Läs inbjudan! (263 kB) 

  

Här hittar du hela veckans program samt information kring 
avstängningar 

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  

   

  Adobe Reader   
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� Startsida > Miljö & hälsa > Hållbar utveckling > Delaktighet och s... > Mobilitetsdagarn... > Tidigare år > Program och bilde... > Program 
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Söndag 19 september 2004

 Söndag 19 september  2004 
I stan utan min bil och mobilitetsveckan 

TEMA: STADEN OCH KULTUREN 
VÄRD: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

� "Cykeln i mitt hjärta" 
Göran Hartzell från Cykelfrämjandet visar sina cyklar 
Klockan 13.00-16.00 
Plats: Faktorimuseet 
 

� Stadsbiblioteket har premiär för söndagsöppet med 
aktiviteter 
Klockan 13.00-16.00 
 

� Stadsvandring med Linda Nordin 
Klockan 15.00 
Samling vid Turistbyrån, Rademachersmedjorna. 
 

� Öka trycket! 
Klockan 10.00-16.00 
Plats: OKQ8 Västergatan och Statoil, Vasavägen 
Kampanj för rätt tryck i bildäcken för att spara pengar och 
dämpa växthuseffekten 

  

Utställning "Cykeln i mitt hjärta" 
 
Tisdag till söndag - måndag stängt 
Klockan 11.00-16.00.  
Plats: Faktoriet  

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  
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2004 > Måndag 20 september 2004  

Måndag 20 september 
2004

 
Måndag 20 september  2004 
I stan utan min bil och mobilitetsveckan 

TEMA: MILJÖANPASSAD BILTRAFIK 
 
VÄRD: VÄGVERKET OCH ENERGIKONTORET I MÄLARDALEN 

Aktiviteter under dagen 

� Klockan 10.00-16.00 
Informationstält om bilpooler, sparsam körning, samåkning 
och kvalitetssäkring av transporter 
 

� Klockan 10.00-17.00 
Visning av sex miljöanpassade bilar samt Eskilstunas första 
gasdrivna sopbil 
 

� Start klockan 14.30 - prisutdelning klockan 16.30 
Kändisrally - vem kör bensinsnålats? 
Med Maria Wetterstrand, Björn Gedda coh Niklas Johansson 
från GUIF. 
Rallykonferencier och farthållare Mike Florette  
 

� Klockan 11.30-13.30 
Öppet för allmänheten att ställa frågor till Mattias Goldmann 
från Gröna Bilister 

Seminarier 
 
Klockan 11.00-16.30 
 
Seminarier för företag och organisationer om EcoDriving, 
samåkningstjänst för företag, miljöbilspool för tjänsteresor och 
miljöbilar. 
 
 Läs inbjudan! (263 kB) 

  

Här hittar du hela veckans program samt information kring 
avstängningar 

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  

   

  Adobe Reader   
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Lördag 18 september 2004

 Lördag 18 september  2004 
I stan utan min bil och mobilitetsveckan 

TEMA: BARNEN I CENTRUM 

VÄRD: CENTRUMUTVECKLINGSPROJEKTET 

Aktiviteter under dagen 

Klockan 10.00-15.00 
 
Plats: Fristadstorget 

� 11.00 
Lådbilsrace med studenter från Mälardalens högskolan 
1:a heat startar kl. 11.00, final kl. 14.00  
 

� 12.00 och 14.00 
Trollet Trudelutt med Astrid Lindgrenprogram 
 

� Clownen Bobo finns på scen och bland publiken under hela 
dagen 
 

� Prova på den Omöjliga cykeln  
 

� Prova på Radiostyrda racerbåtar i fontänen kostnadsfritt 
   

� 11.30 samt 12.30 
Uppvisning av Eskilstuna Judoklubb 
 

� 13.00 
Uppvisning av Friskis & Svettis 

Klockan 10.00-16.00  

Plats: OKQ8 Västergatan och Statoil, Vasavägen 

Öka trycket - kampanj för rätt tryck i bildäcken för att spara pengar 
och dämpa växthuseffekten 

Utställning "Cykeln i mitt hjärta" 
 
Tisdag till söndag - måndag stängt 
Klockan 11.00-16.00.  
Plats: Faktoriet 

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  
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Fredag 17 september 2004

 Fredag 17 september  2004 
I stan utan min bil och mobilitetsveckan 

TEMA: CYKELSTADEN 

VÄRD: STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Aktiviteter under dagen 

Klockan 10.00-16.00  
Plats: Fristadstorget 

� Prova på den Omöjliga cykeln  
 

� Från klockan 10.00 
Information om projektet Cykelstaden Eskilstuna. 
Hälsotramparnas hälso- och miljövinster hittills kommer att 
presenteras. Utställning om åtgärder i projektet som nya 
cykelvägar, förbättrad och förnyad cykelparkering med 
mera. 
 

� 12.00-14.00 
Information om Cykelleasing för arbetsgivare och 
företag, från Hälsocykeln  
 

� 10.00 
Cykelfrämjandet erbjuder en cykelpromend, vilken går runt 
en del av Konstrundan. Cykelpromenaden kommer att ske i 
lugn takt så att den passar alla deltagare.  
Samling på Konstmuseet. 
 

� Information om Regnbågsresan - cykla till jobbet kampanj.  
Kampanjen pågår mellan 30 augusti coh 24 september. Vi 
kommer att presentera hur många företag som anmält sig 
samt att ge fler möjlighet att anmäla sig.   

Cykelservice av MHF  

Lundbyskolans elever år 4-6 erbjuds cykelöversyn av  MHF. 
Cykelöversynen är en slags besiktning av elevernas cyklar så att 
cyklarna uppfyller kraven för säker cykel.  

Plats: Lundbyskolan 

Fotografering av Kung och Drottning Cykelhjälm 
 
Vi kommer att söka efter Kung Cykelhjälm och Drottning Cykelhjälm 
under dagen. Fotografering kommer att ske utmed en cykelbana på 
de cyklister som har hjälm under dagen, givetvis med medgivande 
av cyklisten.  
 
Kung och Drottning Cykelhjälm kommer att koras den 22 september 
på "I stan utan min bil". 
Tid: 17.00 
Plats: Fristadstorget 

  

Utställning "Cykeln 100 år" 
 
Tisdag till söndag - måndag stängt 
Klockan 11.00-16.00.  
Plats: Faktoriet 

  

Här hittar du hela veckans program samt information kring 
avstängningar 
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Torsdag 16 september 
2004

 
Torsdag 16 september  2004 
I stan utan min bil och mobilitetsveckan 

TEMA: FÖRETAGENS TRANSPORTER  

VÄRD: MILJÖ OCH BYGGFÖRVALTNINGEN OCH ESKILSTUNA 
LOGISTIK NÄTVERK 

� Invigning av skådespelaren Björn Gedda samt sång av 
elever från Djurgårdsskolans musikklasser  
Klockan 12.00  
Plats: Fristadstorget 
 

� Stadsvandring med Linda Nordin 
Klockan 18.00 
Plats: Samling vid Turistbyrån,  
Rademachersmedjorna. 

Utställning "Cykeln i mitt hjärta" 
 
Tisdag till söndag - måndag stängt 
Klockan 11.00-16.00.  
Plats: Faktoriet  

Här hittar du hela veckans program samt information kring 
avstängningar 

 

   

Färg / Svartvit  

   

  Tipsa  
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