
Trafikantveckan 2015- För klimatsmart pendlande 

Europeiska trafikantveckan är en upplysningskampanj som hålls 16–22 
september varje år sedan år 2000. Kampanjen ska motivera till att cykla, gå 
och använda kollektivtrafik istället för att åka bil.  

Kampanjen går ut på att motivera människor att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor 

utsträckning som möjligt. Kampanjen ska också uppmuntra att städer på olika sätt underlättar för 

invånarna att använda dessa alternativ. Årets slogan är ”välj, ändra, kombinera” och uppmuntrar 

människor i hela Europa att kombinera olika transportmedel på ett så smart och hållbart sätt som 

möjligt. 

16/9 Tack för att du cyklar kl. 07.00-09.00 

Onsdagen den 16 september inleder vi Trafikantveckan genom att dela ut goodiebags till 

cyklister. Kommunen vill uppmärksamma och visa uppskattning för dig som cyklar! Kl 07.00 - 

09.00 kommer vi att dela ut presenter till cyklister vid Norrvikens station, Sollentuna Centrum och 

Helenelunds station. 

 

19/9 Cykelns dag kl. 11.00-15.00 

Lördagen den 19 september firar vi cykelns dag! Vi inleder dagen med en cykelparad på en ny 

cykelväg längs Turebergsleden. Alla som vill är välkomna att delta i paraden, gärna hjulledes 

med tex cykel, kickbike, skateboard, rullskridskor, barnvagn eller annat! Efter paraden samlas vi 

på Turebergs torg för ett antal spännande, cykelrelaterade aktiviteter. Bland annat bjuder vi på en 

enhjulingsshow, anordnar en cykelloppis och erbjuder cykelservice samt möjlighet att testa 

”konstiga cyklar” sk. Alien bikes. Det finns även fiskdamm för de minsta*.  

Aktiviteter på och vid Turebergs torg under cykelns dag: 

 Cykelparad kl. 11.00,  längs Turebergsleden, samling på Turebergs torg. 

 Enhjulingsshow, vid två tillfällen kl: 12.00 och 14.00 

 Träffa politiska representanter 

 Testa olika cyklar, b.la. 6 olika Alien bikes (svänga fel, minicyklar etc.), samt enhjuling och 

elcykel 

 Cykloteket erbjuder cykelservice 

 Cykelloppis, byt, köp, skänk eller sälj begagnade cyklar och cykeldelar 

 Klimatvågen, testa din klimatpåverkan 

 Popcornmaskin, vi bjuder på ekologiska popcorn 



 Ta del av Sollentuna kommuns trafikpolicy och cykelplan 

 Ekologiskt fika till självkostnadspris 

 Fiskdamm för de minsta* 

*Gäller de 100 första ”fiskarna” 

16-22/9 Cykelloppis, utmaning för företag i kommunen och Instagramtävling: 

Under Trafikantveckan utmanar vi företag inom kommunen att använda en av sina 

parkeringsrutor till något annat än att parkera bilen! Den bästa och mest kreativa aktiviteten med 

koppling till hållbarhet vinner en miljöutbildning med kommunens miljö- och klimatstrateg Malin 

Möller och blir omnämnd på Sollentuna kommuns hemsida. Vi anordnar en cykelloppis på vår 

parkeringsruta utanför Texas Longhorn. Så om du vill byta, köpa, skänka eller sälja begagnade 

cyklar och cykeldelar är du välkommen att delta!  

Tävling på Instagram 

Var tycker du att det är bäst att cykla i Sollentuna? Lägg upp ett foto på Instagram på din bästa 

cykelväg och tagga @sollentunakommun så har du chans att vinna fina priser! Senast 22 

september vill vi ha ditt bidrag. 

 


