
 

 

Inbjudan från Hela Dalarna cyklar 2.0 

Möjligheter för hållbara resor i Dalarna 

 

Projektet Hela Dalarna cyklar 2.0 bjuder in till ett seminarium om 

kommunala cykelstrategier och planeringar. Upptäck möjligheter med 

att satsa på cykling som en viktig del av kommunens framtida 

utveckling.  

Det är inte bara hälsa och miljö som vinner på att fler cyklar, de 

samhällsekonomiska vinsterna med ökad cykling är också fastställda. Lyssna till 

inspirerande föreläsare, ta del av goda exempel, diskutera frågor som rör din 

egen kommun. Vi vänder oss till dig som är samhälls-/trafikplanerare, energi- 

och klimatrådgivare, strateg, politiker eller inom en organisation som jobbar med 

cykelfrågor. 

 

Tid: 31 mars 2020, kl.10.00-16.00. Fika från kl.09.30. 

Plats: Trafikverket Pylonen, Röda vägen 1, Borlänge   

Kostnad: Ingen avgift, lunch och fika ingår. 

Anmälan: På länsstyrelsens webb, senast den 19 mars. 

Kontakt: Gittan Matsson, gittan.matsson@falun.se, tele 076 125 07 77 

 

  

  

https://www.lansstyrelsen.se/5.4a4eb7416faedec12533922.html
mailto:gittan.matsson@falun.se


  
 
 
 

 
 

 
Program 

09.30  Registrering, fika 

10.00  Välkommen, moderator Lena Lagestam inleder.  
Projektledare Gittan Matsson. 

10.25 Så vänder man utvecklingen – och gör staden mer 
mänsklig. Ökad cykling är lösningen på de flesta av 

samhällets utmaningar, men vad är framgångs-recepten för 
att skapa mer tillgängliga, hälsosamma och mänskliga 
samhällen? Emil Törnsten, verksamhetsledare Svenska 

Cykelstäder. 

11.25  Reflektion och erfarenhetsutbyte   

12.00  Lunch 

13.10  Walk & talk  

 Testa elcyklar  

Borlänge kommun visar kommunens modell med lånecyklar. 
Ta chansen att testa några varianter av deras elcyklar.  

14:00  Ockelbos cykelplan 
Ett gott exempel från en mindre kommun. Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, ett samarbete 

mellan Hofors, Sandviken och Ockelbo, berättar om sitt 
arbete med att ta fram den nya cykelplanen.  

14:30  Fika  

14.50  Potential och nytänkande för ökad cykling i Gävleborg. 

Potentialstudien ger ett bra underlag för länets kommuner i 
deras arbete med ökad cykling och utbyggnad av 
infrastruktur. Christine Sisell, strateg, Region Gävleborg. 

15:35  Framtidsblickar  

16.00  Avslutning 

 

 

Välkomna! 
 
 

Projektet Hela Dalarna cyklar 2.0 drivs av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Målsättningen är att skapa 

möjligheter för invånarna att ersätta korta bilresor med gång eller cykel. Detta genom att stödja 

dalakommuner att ta fram eller aktualisera cykelplaner, öka det tvärsektoriella samarbetet inom 

kommunerna, regionalt nätverkande samt skapa underlag för en regional cykelstrategi.  

 


