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Det var ju prisutdelning för Cykelvänlig arbetsplats 2016 i
lördags. Här kommer en liten rapport.
Europeiska Trafikantveckan var trevlig fond för prisutdelningen i
Bältespännarparken. Grattis alla vinnare!
Till Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats
2016 utsågs Göteborg Energi:
-Grattis Göteborg Energi! Vi ringde uppe Cecilia
Erdalen, pressansvarig på Göteborg Energi.
-Ni får utmärkelsen för ett imponerande,
heltäckande och långsiktigt engagemang för
cykling. Kan du berätta lite om ert arbete?
Björn Gustafsson är programansvarig för stadsutveckling. Han -Cykel ingår i vårt jobb för ett hållbart
sitter också i koncernledningen. medarbetarskap. Cykling är ju bra för både
hälsan och miljön. Vi har jobbat konsekvent under många år
med detta. Dels har vi byggt upp en bra infrastruktur med lånecykelpool, säkra cykelparkeringar, omklädningsrum på alla våra
arbetsplatser och bidrag till reparation. Vi har dessutom erbjudit
medarbetarna utbildning i att cykla säkert. Kort och gott vill vi
göra det enkelt och tryggt för våra medarbetare att cykla till jobbet
och i tjänsten. Vi är jätteglada för utmärkelsen och det är ett bevis
på att vi är inne på rätt spår”, säger Cecilia Erdalen, presschef på
Göteborg Energi.
Priset för Bästa cykelidé 2016 gick till
Chalmers. Så här säger Therese Johansson,
miljösamordnare:
-Chalmers och idéer hör ihop så vi är mycket
glada och stolta över det här priset.
-Ni ska utveckla en app som ska få anställda
och studenter att cykla mer. Hur kommer
den att funka?

Cecilia Hahn Berg är cykelambassadör på Chalmers
tekniska högskola.

-Chalmers är en stor arbetsgivare mitt i stan med 3000 anställda
och 11 000 studenter. Det är förstås bra om ännu fler av dem
cyklar och därför tänkte vi oss att locka med ett belöningssystem.
Appen mäter helt enkelt hur långt man har cyklat och när man har
gjort det tillräckligt långt får man en belöning.
-Hur firar ni nu denna belönade cykelidé?
-Vi har inte hunnit planera hur vi ska fira, men jag tror nog att vi
ska komma på en idé för det också.
Här kan du läsa mer om prisutdelningen.

Med cykelvänliga hälsningar,
Göteborgs Stad trafikkontoret

