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bak när man ska köra hem från affären. Kanske något för er
som vill öka mängden cykling?

Vårperioden 2012 i Skånetrampar är till ända och det är dags
för alla er som ännu inte registrerat er cykling att göra det.
Har du problem att komma in på din egen portal så skicka
ett mejl till info@trampar.se och beskriv problemet så får ni
hjälp att lösa detta. Det går också bra att ringa 044-309 34 55.

Pendla med cykel

Glöm inte!
Sista dag för registrering av
vårens cykling är den 17 juni
Flytta med hjälp av cykel?
Var nere Västra Hamnen i Malmö på nationaldagen och då
fick jag syn på några som antagligen höll på att förbereda en
lansering av ett företag som satsar på flyttservice med hjälp
av cykel. Den släpkärra som användes till cykeln kunde ta en
hel del last eller tre cyklar på bredd. Kan tänka mig att det
blir en del mil i tjänsten om man arbetar där! Skånetrampar
nästa kanske?

Inom projektet Öresund som cykelregion genomförde Lunds kommun och
Malmö stad en kampanj längs cykelvägen mellan Lund och Malmö. Mellan
den 7 och 11 maj fanns cykelteam på
plats och uppmärksammade cykelpendlarna längs stråket med en fin kampanjflaska. Under kampanjveckan skickades
en broschyr ut till hushåll i Arlöv, Åkarp
och Hjärup med inspiration och information, samt en karta över hela cykelvägen..
Vad man vill visa på är att det är flexibelt,
snabbt och billigt att pendla med cykel
samtidigt som man får motion och egentid.

www.lund.se/Tillbehor/Nyhetsarkiv/
Pendla-med-cykel/
www.malmo.se/pendlamedcykel

Bli cykelturist

I juni kommer Skånes och Själlands
turistbyråer att få en turistcykelkarta
I vår har vi som vanligt utsett veckans lag. Vinnarna, som har över Öresundsregionen. Kartan ger tips
meddelats via mejl till lagledaren, är följande:
på lämpliga cykelleder samt sevärdheter
Påarps skola, Helsingborgs stad, vinnare v17, arbetsresor
längs vägen. Varför inte cykelturista i
His angels, Lunds kommun, vinnare v18 och 21, tjänsteresor din egen region under semestern? En
AVA-med, Helsingborgs lasarett, vinnare v19, fritidsresor
region som har en hel del att erbjuda.
Stora Dalslund, Burlövs kommun, vinnare v20, arbetsresor
team käk, Helsingborgs lasarett, vinnare v22, fritidsresor
Hösten 2012
De vinnande lagen belönas med fika till hela laget.
Den 3 september drar höstens tävlingsperiod igång. Tänk på

Vårens lag

Höj insatsen
Det finns en hel del intressanta produkter för alla som cyklar.
När Malmömässan i slutet av april arrangerade bilmässa var
projektet Öresund som cykelregion där och visade att man
kan klara sig bra utan bil. Förutom tävlingar där man kunde
vinna en lådcykel eller cykelweekend på Österlen så fanns där
bland annat en shoppingvagn som man kan använda inne i
butiken när man handlar och sen bara koppla på cykeln där
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att ju fler vi blir, desto roligare. Uppmuntra gärna andra kollegor att gå med i Skånetrampar till hösten!

Lite vårpriser
Efter den 17 juni lottar Skånetrampar ut lite priser bland er
som deltagit under våren. Har du någon bra cykelprodukt som
du tycker att vi bör lotta ut så mejla gärna tipset till
info@trampar.se

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.

