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PRESSMEDDELANDE

Ny utmärkelse ska uppmuntra arbetsplatser att göra det
lätt att välja cykeln till och från jobbet
För att uppmuntra att fler arbetsplatser gör det enklare för sina medarbetare att cykla till och från jobbet
och i tjänsten har Göteborgs Stad Trafikkontoret tagit fram utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats”.
Utmärkelsen är öppen för alla arbetsplatser i Göteborg med minst 10 medarbetare.
Göteborg ska bli en riktigt bra cykelstad. Därför vill trafikkontoret uppmuntra arbetsplatser att underlätta för sina
cykelburna medarbetare. Med utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats ska man öka cykelengagemanget hos företag
och organisationer i Göteborg. Beroende på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller finns tre nivåer,
från en till tre stjärnor. Utmärkelsen lanseras den 5 februari och arbetet med kriterierna pågår hos arbetsplatserna
till och med augusti 2013.
- Kriterierna handlar bl.a. om bra möjligheter till dusch- och ombyte, säkra cykelparkeringar och ekonomiska
incitament såsom bidrag till cykelreparation eller leasingcyklar,
säger Sara Boije af Gennäs, projektledare på trafikkontoret.
I september 2013 får alla arbetsplatser som uppfyller kriterierna utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats” och
belönas med ära och en fin emaljskylt till sin entré. En jury, som består av representanter från näringslivet och
Göteborgs Stad, kommer även att utse den arbetsplats som blir ”Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats” och lyfta
fram denna i en helsidesannons i dagspress. Juryn kommer även att premiera ”Årets bästa cykelidé”.
Juryn består av följande personer:
Elin Svenningsson, Cykelutmaningen
Anna Lindqvist, Komet Club Rouleur
Karin Rignér, chefsläkare Primärvården Västra Götalandsregionen
Mats Börjesson, docent och överläkare i kardiologi, Östra sjukhuset
Anders Roth, miljöchef trafikkontoret
Johan Nyhus, trafiknämndens ordförande och juryns ordförande
Jens Larsson, Västsvenska Handelskammaren
På webbplatsen www.cykelvanlig.se kan man anmäla sin arbetsplats. Där kan man även hitta tips och råd för sitt
cykelarbete.
Det är kostnadsfritt att vara med för alla arbetsplatser i Göteborg med fler än 10 medarbetare.
För mer information, kontakta:
Sara Boije af Gennäs, projektledare Kommunikation cykel, trafikkontoret 031-368 26 84
Förmedling av kontakter:
Lena Johansson, informationschef Göteborgs Stad Trafikkontoret 0703-43 12 55

