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Vinnare våren 2012
Vinnare prestation
Bästa lag
Bästa lag är Påarps skola med Agneta Berlin Hofvander,
Bengt Hansson, Ingrid Carlsson och Anki Mortensen. Laget
representerar Helsingborgs stad och lagdeltagarna premieras
med vars två biobiljetter.
Deltagarna i laget har cyklat i genomsnitt cyklat 648 km per
person under vårens sex veckor och därmed sparat atmosfären 531 kg koldioxid genom att använda cykel istället för bil.
Bäste man
Bäste man är Roland Bengtsson från Helsingborgs stad.
Roland tillhör lag Gåinteförlångt och premieras med två biobiljetter för att han under vårens sex veckor cyklat 2236 km
och därmed besparat atmosfären 458 kg koldioxid genom att
använda cykel istället för bil.
Bästa kvinna OCH Bästa kvinna arbetsresor
Bästa kvinna och Bästa kvinna arbetsresor är Ingrid Nymberg från Helsingborgs lasarett. Ingrid tillhör lag Barnmott.
Hbg. och premieras med två plus två biobiljetter för att hon
under vårens sex veckor cyklat 1099 km och därmed besparat atmosfären 225 kg koldioxid genom att använda cykel
istället för bil. Arbetsresor av dessa var 850 km.
Bäste man arbetsresor
Bäste man gällande arbetsresor är Leif Svensson från Burlövs kommun. Leif tillhör lag Stora Dalslund och premieras
med två biobiljetter för att han under vårens sex veckor cyklat 818 km till och från jobbet.
Bästa kvinna tjänsteresor
Bästa kvinna gällande tjänsteresor är Karin Carlquist från
Vård och Omsorgsförvalningen Rehabenheten i Lunds kommun. Karin tillhör lag Farthållarna och har under vårens sex
veckor cyklat 120 km i tjänsten.

Bäste man tjänsteresor
Bäste man gällande tjänsteresor är Hans Schönemann från
Stöd och aktivering i Lunds kommun. Hans tillhör lag His
angels och har under vårens sex veckor cyklat 145 km i tjänsten.

Vinnare genom lott
Vinnande lag, varsin biobiljett
Lag: hjärtan, Helsingborgs lasarett
Lagmedlemmar: Annika Strömberg, Inga-Lill Berteling,
Susanne Andersson och Anna-lena Blomquist Sandell
Vinnare av vars två biobiljetter
Kristoffer Levin, RS Infra, Regionala utvecklingsavdelningen,
Region Skåne
Jan Dolanta, Mandlarna, Helsingborgs lasarett
Christoffer Bengtsson, Anne Pedal, SDF Hyllie, Malmö stad
Vinnare av hjälmlås Yakkay
Claes Levin, Socialhögskolan, Socialhögskolan, Lunds
universitet
Cécile Tartar Jönsson, Komvux, Burlövs kommun
Lagledarna till vinnande lag samt individuella vinnare har
meddelats via e-post. Priserna skickas med posten.

3 september!
Startar höstomgången
av Skånetrampar
Hemester?
Inom KlimatVardag Skåne har man ställt samman en hel del
trevliga saker som man kan välja att göra om man firar semester på hemmaplan. I länken nedan finner du deras tips. Bara
att väja och vraka!
http://www.hutskane.nu/files/klimatvardag_2012/hemestertips.pdf

Trevlig Sommar!
trampar.se


Magdalena Nilsson
info@trampar.se
044-309 34 55

Skånetrampar arrangeras av Korpen Skåne & Hallands Motionsidrottsförbund på uppdrag av
Hållbar Mobilitet Skåne. Kampanjen delfinansieras av Hållbar Mobilitet Skåne, Trafikverket
Region Syd, Region Skåne och ett flertal av Skånes kommuner.

