
Trafikantveckan 2013 

Måndag 16/9 

Anna M har fått klartecken från OKQ8 Djuphamnsvägen där vi finns på plats under två timmar och 

pratar bensinsnål körning och kollar lufttryck. Tanken är att aktiviteten ska vara på 

eftermiddagen/kvällen (15.00–17.00) då vi tror att fler åker ”mackärenden”. 

Medverkande under måndagen är Anna, Mazdak och ev. Lisa. 

Kontaktperson OKQ8: Stationschef Pia, tel 021-417860 37306@station.okq8.se 

Politiker: Carin Lidman  

Tisdag 17/9  

Lisa sätter upp sadelöverdrag på alla cyklarna i stadshuskällaren och lägger dit en trafikantveckan-

tablettask. 

Onsdag 18/9 

Transportseminarium på Mälardalens högskola 13.00-17.00. Anmälan görs via 
http://www.tekniskaforeningen.u.se/ eller epost e-post till kansliet@fa21.se. 
Program finns på http://www.mdh.se/seminarium-framtidens-transporter-1.44175  

Öppet hus på Vafabs biogasmack på Retortgatan 15.30-18.00. 
Vafab bjuder på kaffe, bulle och svarar på frågor. 1 krona rabatt på gas. 
 
Torsdag 19/9 

Inga aktiviteter inplanerade 

Fredag 20/9 

Trafikverket har en nationell resenärsdag på tågstationen i Västerås hela dagen. Västerås stad 

kommer att finnas på plats under ”peaktiden”: 

07.00-09.00    

Anna J 

Lisa 

Mikael Vilbaste            

14.00–16.00 

Mazdak 

Anna M 

Karin Thorborg 

Utdelning av goodiebags till cyklister och fotgängare vid stationen på morgonen. Lisa ansvarar för 

goodiebagsen som ska innehålla reflex, cykelkarta, tablettask och annat trevligt. Ca 400 stycken. Lisa 

fixar fram reflexvästar. 

Lördag 21/9 

Stora torget: 

mailto:37306@station.okq8.se
http://www.tekniskaforeningen.u.se/
http://www.mdh.se/seminarium-framtidens-transporter-1.44175


Demonstation av elfordon (Västerås stad) TNS har 2 elcyklar och en elmoped att ta med. (Anna M 

fixar produktblad). 

Cykelservice av Intersport (Bokat och klart) 

Tipspromenad och vinster (termosar och reflexer till barnen) 

Medverkande: Lisa, Isa, Anna M, Mazdak (delar av dagen) och Annika Kieri 

Politiker: Mikael Vilbaste (efter paraden) 

(En förfrågan skickades ut till VL som inte har tid att vara med) 

 

Fiskartorget och stora torget: 

Cykelparad, start på Fiskartorget 11.00 och målgång på Stora Torget. 

Tillstånd för torgplatser är klart, tillstånd för paraden är klart. 

Engelska cykelkillen är informerad. 

Affischer är på gång. 

Priser? 

Lisa stämmer av och spikar allting på möte med cykelparadgänget 11/9. 

Övrigt 

Eftersom årets tema är ren luft så bollar vi frågan till Miljö och hälsa och frågar om de vill göra någon 

aktivitet samtidigt som vi är på stora torget. Alternativt ta fram informationsblad ang luftmätningar 

som görs. Tommy tar bollen. 

Andra idéer: 

Ta med så mycket av vett och etikettkampanjen som möjligt. På lördagen speciellt! Affischer sätts 

upp på bordet och ”gamla” informationsmaterial kan delas ut i goodiebags och till bilister. 

 


