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PRESSMEDDELANDE
Dags för årets omgång av Cykelvänlig arbetsplats
Cykelvänlig arbetsplats är tillbaka. Utmärkelsen uppmuntrar arbetsplatser att göra det
lätt för medarbetarna att ta cykeln till jobbet och är ett led i trafikkontorets arbete att
göra Göteborg till en riktigt bra cykelstad. Anmälan kan göras från och med 10
februari. Nytt för i år är kategorin Årets rookie.
– Förra årets omgång blev en riktig succé med över 100 deltagande arbetsplatser. Med
nyheten Årets rookie hoppas vi kunna locka ännu fler till att göra sin arbetsplats och i
förlängningen hela vår stad mer cykelvänlig, säger Eva Eriksson,
marknadskoordinator, Göteborgs Stad Trafikkontoret.
Årets rookie kommer att gå till den cykelvänligaste arbetsplatsen bland årets nyanmälda.
Sedan tidigare utses Årets cykelvänligaste arbetsplats och Årets cykelidé. Övriga deltagande
arbetsplatser får, beroende på hur cykelvänliga de är, en utmärkelse med en till tre stjärnor
enligt en särskild certifiering. Cykelvänlig arbetsplats är öppen för alla arbetsplatser i
Göteborg med minst 10 medarbetare. Det kostar ingenting att vara med och alla som deltar
och lyckas bli certifierade får en emaljskylt att sätta upp väggen. En jury med representanter
från näringslivet och Göteborgs Stad bedömer deltagarnas insatser och korar vinnarna.
Cykelvänlig arbetsplats pågår fram till och med den 31 augusti. Prisutdelning för Årets
cykelvänligaste arbetsplats, Årets rookie och Årets cykelidé sker den 20 september.
En arbetsplats som deltog i förra årets omgång var Västfastigheter. De planerar att vara med i
år igen.
– Vi tror och hoppas att utmärkelsen vi fick förra året ska inspirera dem som kan cykla
men inte gör det idag. Meningen är också att vi ska sträva efter att få fler stjärnor,
säger Bertil Nordberg, Västfastigheter.
Anmälan görs på cykelvanlig.nu. Här kan man även läsa mer om certifieringen och
utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats.

Årets cykelvänligaste arbetsplats 2013
Norconsult AB. Juryns motivering:
– Engagerar hela personalen med ledning
– Starkt förändringsarbete på kort tid
– Ser cykelfrågan i sin helhet och prioriterar cykel i förhållande till bil
– Privat arbetsgivare som visar vägen

Årets cykelidé 2013
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen tillhandahåller handdukar och tvål till alla som cyklar.
Juryns motivering:
– Ett incitament som sticker ut

Något om dem som fått utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats:
– Arbetsplatser med 10 till över 3000 medarbetare.
– Tre av fyra av deltagande arbetsplatser tycker att arbetsplatsen är mer engagerad i att
utveckla cykling än tidigare.
– Tre av fyra tycker att deltagandet inneburit förbättringar för dem som cyklar till och
från jobbet.
Källa: Göteborgs Stad Trafikkontoret.

För mer information, kontakta:
Eva Eriksson, marknadskoordinator, Göteborgs Stad Trafikkontoret, 031-368 26 64
Lena Johansson, informationschef Göteborgs Stad Trafikkontoret 0703-43 12 55

