Bli en
Cykelvänlig arbetsplats

Hur går det till?
•

Skicka in en intresseanmälan om att bli en cykelvänlig arbetsplats
via hemsidan: gotland.se/cykelvänlig

•

Välj ut en ansvarig som ser över hur många cykelvänliga kriterier
som redan finns på din arbetsplats. Det kan till exempel vara ett
cykelställ, en cykelpump, dusch med omklädningsrum eller en
färdig resepolicy.

•

När ni anmält er blir ni kontaktade av regionens reserådgivare
som hjälper er att lägga upp en plan för hur ni kan arbeta vidare.
Ett första steg kan vara att göra en enkel resvaneundersökning
och fråga medarbetarna vad som är viktigt för just dem.

•

Arbeta med kriterierna för att bli en mer cykelvänlig arbetsplats.

•

Alla arbetsplatser som deltar kommer under året att bjudas in till
olika cykelaktiviteter och under Trafikantveckan sker diplomering
samt prisutdelning till de tre bästa arbetsarbetsplatserna.

Nivåer
I Cykelvänlig arbetsplats ingår följande fem nivåer, fördelat på olika
antal stjärnor.

Cykelhygglig

Cykelbra

Cykelutmärkt

Cykelförträfflig

Cykelprima

Till varje nivå hör olika kriterier och för att få en stjärna behöver ni
uppfylla minst sju av de tillhörande kriterierna. Ju fler stjärnor desto
cykelvänligare är din arbetsplats. För att läsa mer om samtliga kriterier,
gå in på gotland.se/cykelvänlig

Tips och råd för cyklande arbetsplatser
Det finns många saker som gör det lättare för medarbetare på
arbetsplatsen att välja cykeln. Här är några bra tips:
•

Se till att det finns bra regnskydd att låna, till exempel regnponchos

•

Gör en rolig tävling där ni tillsammans sätter mål för hur många mil
ni ska cykla varje månad

•

Gör cykelrepresentationer med era kunder

•

Cykla till lunchrestaurangen

•

Ordna med bra cykelservice för alla cyklande medarbetare

•

Ta fram reflexvästar med företagets logotype

•

Köp in en eller flera el-cyklar. Det kan vara steget som många vana
bilåkare behöver för att börja cykla mera.

Ett samverkansprojekt mellan Gotlands
Energi- och klimatrådgivning och
projektet Hållbara transporter.

