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Visste du att:
•

Om du arbetspendlar mellan 		
Grötlingbo och Visby kan du
spara uppemot 4 000 kronor i		
månaden på att ta bussen
istället för bilen. På ett år blir 		
det mer än 40 000 kronor!

•

Gotlänningar reser minst
kollektivt – i hela Sverige!

•

Gotlänningarna var näst bäst
i Sverige på att utnyttja elcykel-		
premien förra året. Båstad låg
i topp. Premien innebar att man
fick ersättning för 25 % av kostnaden för en elcykel, max 10 000
kronor. Totalt fick drygt 1 000
gotlänningar premien. Det var lika 		
många män som kvinnor med
en medelålder på 58 år.

•

16–22 SEPTEMBER

Trafikantveckan
16–22
på Gotland
september

Den Europeiska Trafikantveckan äger rum varje år den 16-22 september runt
om i Europa. I år är Gotland med som arrangör vid sidan av 2400 regioner från
48 länder.
Syftet med Trafikantveckan är att förbättra folkhälsan genom att uppmuntra till
hållbara resor och transporter och ge gotlänningarna chansen att påverka sin
egen vardag som trafikanter.
Årets tema är säker cykling och gång med uppmaningen: Ta klivet - börja gå!

Vid vissa huvudleder i Visby
är luftkvaliteten sämre än på
Hornsgatan i Stockholm.

Hela veckans program:
MÅNDAG 16 SEPTEMBER
FOTOORIENTERING I VISBY
Ge er ut på fotoorientering i stadsmiljö.
På Turistbyrån finns en karta som märker ut ett
tjugotal kontroller runtom i Visby innerstad. Matcha
ihop platsen med bilderna på kartan och få samtidigt
en kul och annorlunda promenad i vackra Visby.
Värd: Visborgs Orienteringsklubb
Plats: Turistbyrån, Donnerska Huset, Visby
Tid: Kl 13:00-15:00

RESA KOLLEKTIVT TILL
GOTLANDS NATURRESERVAT
Vilka naturreservat på Gotland är tillgängliga med
kollektivtrafik? På detta seminarium presenterar
friluftssamordnare Mattias Vejlens från Länsstyrelsen vilka naturreservat man kan åka till med buss.
Lär dig mer om Gotlands vackra natur och få spännande fakta om gotlänningars friluftsvanor. En fin
möjlighet att förverkliga Trafikantveckans tema:
Ta klivet – börja gå!
Värd: Länsstyrelsen på Gotland
Plats: Hörsalen, Donnerska Huset, Visby
Tid: Kl 17:30-19:00

Ta klivet
– börja gå!

Varje dag hela veckan:
LÅNA ELCYKEL MED KÄRRA
PÅ TURISTBYRÅN

Är du nyfiken på om det går att storhandla med
cykel? Klart det går! Under trafikantveckan finns
tre elcyklar med kärra att låna på Turistbyrån i
Visby. Utmana dig själv att lämna bilen hemma
och ta cykeln istället. Då blir Gotland grönare och
kroppen starkare.
Värd:
		
Plats:
Tid:

Gotlands Cykeluthyrning, Turistbyrån
och ICA Maxi
Turistbyrån, Donnerska Huset, Visby
Mån-fre kl 09-17, lör 10-16, sön 10-14

GOTLAND UTAN BIL
Går det att uppleva Gotland utan bil?
Ja visst! På Turistbyrån får alla besökare personlig
service och tips på hur man tar sig runt ön på
bästa sätt. Bussar, cykelvägar och promenadstråk
– turistbyrån har koll på det mesta. Passa på att
fråga om smultronställen och annorlunda upplevelser. Du blir inte besviken!
Värd: Turistbyrån
Plats: Turistbyrån, Donnerska Huset, Visby
Tid: Mån-fre kl 09-17, lör 10-16, sön 10-14

CYKLA TILL ICA MAXI
= BLI BJUDEN PÅ KAFFE
ICA Maxi bjuder alla cyklister på kaffe i sitt café
mot uppvisande av (använd!) cykelhjälm. För våra
små cyklande kunder bjuds det på en fruktdryck.
Dessutom har ICA Maxi satsat på lådcykelparkeringar och förbättrade cykelparkeringar
inför Trafikantveckan på Gotland!
Värd: ICA Maxi
Plats: ICA Maxi, Follingboväg 70, Visby
Tid: Dagligen kl 07:00-22:00

UTSTÄLLNING: EUROPEISKA
TRAFIKANTVECKAN OCH HÅLLBAR
MOBILITET PÅ GOTLAND
Lär dig mer om Europeiska trafikantveckan ur ett
gotländskt perspektiv och ta del av nyheter och
initiativ kring hållbar mobilitet på ön. Dela med dig av
dina egna tankar kring temat – sätt upp dem på anslagstavlan! Här finns också hela veckans program.
Värd:
		
Plats:
Tid:

Turistbyrån, Region Gotland och 		
Länsstyrelsen på Gotland
Turistbyrån, Donnerska Huset, Visby
Mån-fre kl 09-17, lör 10-16, sön 10-14

FOTOORIENTERING I SLITE OCH HEMSE

Foto: Lisa Bratt

Åk grönt
och ha det
skönt!

#trafikantveckangotland2019

Hämta ett gratis Fotopass som innehåller bilder på
detaljer och en karta med inritade kontroller som du
skall para ihop med rätt bild. Leta sedan i din egen
takt, när du vill och hur länge du vill. Du letar själv
eller tillsammans med andra. En skön och stärkande
promenad i hembygden med kluriga fotofrågor.
Värd: 		
				
				
Platser:
				
Tid: 		

Gotlands Idrottsförbund i samverkan
med IF Hansa-Hoburg och 		
Gotlands Orienteringsförbund
Hämta ett Fotopass på biblioteken
i Hemse och Slite
Bibliotekens öppettider

ONSDAG 18 SEPTEMBER
HUR FÅR VI NER LUFTFÖRORENINGARNA I VISBY?
Över 90 procent av dem som bor i stadsmiljöer
utsätts för luft som innehåller högre nivåer av föroreningar än vad WHO bedömer som acceptabel.
Så även i Visby. Vad görs på Gotland för att komma
tillrätta med problemen? Välkommen till detta frukostseminarium och diskussion om luftföroreningar och
förekomst av skadliga partiklar (PM10) i Visby.
Mattias Edsbagge och Isak Malm från Region
Gotland presenterar den åtgärdsplan som tagits
fram för att komma till rätta med luftföroreningarna.
Vi bjuder på kaffe och fralla.
Värd: Region Gotland
Plats: Hörsalen, Donnerska Huset, Visby
Tid: Kl 08:00-10:00

VÅGAR DU MÖTA DIG SJÄLV
I TRAFIKEN?
Anna Rönnle från NTF föreläser om trafiksäkerheten på Gotland. NTF är en ideell organisation som verkar för en säker trafik i Sverige. Nollvisionen är ledstjärna för föreningens verksamhet,
alltså att inga människor ska omkomma i trafiken.
Men förra året ökade antalet trafikrelaterade dödsfall i Sverige. Varför då? Och vad kan vi göra åt
det? Välkommen till detta seminarium om trafiksäkerheten i Sverige. Hur har den varit? Vart är den
på väg? Och vågar du möta dig själv i trafiken?
Värd: NTF och Länsförsäkringar, Gotland
Plats: Hörsalen, Donnerska Huset, Visby
Tid: Kl 16:30-18:00

TORSDAG 19 SEPTEMBER
TISDAG 17 SEPTEMBER
FÖRETAGARFRUKOST
Tillväxt Gotland bjuder in till frukostseminarium under Trafikantveckan. Temat för frukosten är hållbart
resande, de globala målen och lokal tillväxt. Gunnar Jonasson, flygplatschef Swedavia, berättar om
flygets hållbarhetssatsningar. Daniel Pantzarfelt,
säkerhets- och trafikchef, Destination Gotland, talar
om framtidens sjöfart. Paula Cederberg Ahlsten
som är reserådgivare i projektet Hållbara Transporter ger konkreta tips för hållbart resande och
Anna Bäckstäde från Ratta Grönt rapporterar om
satsningarna kring ett fossilfritt Gotland.
Värd: Tillväxt Gotland
Plats: Clarion Hotel, Strandgatan 6, Visby
Tid: Kl 07:30-09:00

HÅLLBARA TRANSPORTER PÅ
GOTLAND – ETT HELHETSGREPP
Hur kan satsningar på el, biogas och vätgas hänga
ihop? Vad ska man tänka på vid upphandlingar?
Och vad har kvinnliga yrkeschaufförer för egna
perspektiv på branschen? Välkommen till en
eftermiddag/kväll på Clarion Hotel med ett fullmatat
program kring hållbara transporter. Anmälan krävs.
Värd:
Plats:
Tid:
		

Hållbara Transporter, Länsstyrelsen
Clarion Hotel, Strandgatan 6, Visby
Kl 12:00-16:30 (eftermiddag)
och 17:30-21:00 (kväll)

FOTOORIENTERING I VISBY
Ge er ut på fotoorientering i stadsmiljö. Ni får en
karta som märker ut ett tjugotal kontroller runtom i
Visby innerstad. Matcha ihop platsen med bilderna
på kartan och få samtidigt en kul och annorlunda
promenad i vackra Visby.
Värd: Visborgs Orienteringsklubb
Plats: Turistbyrån, Donnerska Huset, Visby
Tid: Kl 13:00-15:00

FREDAG 20 SEPTEMBER
AFTER WORK MED SKJUTSGRUPPEN

Välkommen till after work och workshop med Mattias Jägerskog, grundare av Skjutsgruppen. Framför
dina egna idéer kring samåkning på Gotland, ställ
frågor och diskutera med andra! Skjutsgruppen
är en ideell samåkningsrörelse där privatpersoner
erbjuder lediga platser i olika fordon och matchas
ihop med de som söker plats. Rörelsen samlar
över 70 000 deltagare och är aktiv i alla län i hela
Sverige. På Gotland finns bland annat en lokal
grupp som samåker mellan Ljugarn och Visby och
samåkning har skett till och från ön i fritidsbåtar.
Värd: Hållbara Transporter, Länsstyrelsen
Plats: Clarion Hotel, Strandgatan 6, Visby
Tid: Kl 16:30-18:30

LÖRDAG 21 SEPTEMBER
RATTA GRÖNT PÅ FÅRÖNATTA
Åk med Ratta Grönt-bussen under Fårönatta!
Den är gratis, miljövänlig och trafiksäker. Ratta
Grönt vill få fler gotländska företagare att köra
fossilfria fordon. Bergkvara Buss kör fordon med
högsta miljöklassning och har under Fårönatta HVO
(vegetabilisk olja) i tanken. Gratisbussen syftar till
att minska biltrafiken, öka trafiksäkerheten och förebygga rattonykterhet under Fårönatta. Information
om fossilfri körning, lokalodlade morötter och musik
utlovas! Tidtabell i Fårönattabladet: www.faroframtid.se
Värd: Ratta Grönt och Bergkvara Buss
Plats: Fårönatta, Broa - Sudersand tur & retur
Tid: Kl 18:15-01:15

TIPSRUNDA PÅ CYKEL, FÅRÖNATTA
Åk en cykel-tipsrunda runt den östra delen av Fårö,
förbi gamla vägen på Sudersand och fyren. Kluriga
frågor längs vägen utlovas. Karta finns i Fårönattabladet samt på Fårö Framtids hemsida. Skicka in
ditt svar genom att ta en selfie när du sitter på cykeln. Lägg upp bilden på Instagram eller Facebook
med hashtag: #trafikantveckangotland2019 och
#fårönatta. Alla som deltar har chansen att vinna
ett presentkort på Sudersands Cykeluthyrning och
en guld-färgad ringklocka.
Värd: Sudersands Cykeluthyrning
Plats: Sudersand, Fårö
Tid: Kl 16:00-01:00

FREDAG 20 SEPTEMBER
TACK FÖR ATT DU RESER KOLLEKTIVT!
ICA Maxi Visby bjuder Gotlands kollektivtrafikanter på en frukostpåse vid bussterminalen i
Visby. Smoothie, smörgås, ägg och kaffe utlovas!
Mer än en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning
använder sig av kollektivtrafiken på väg till jobb
eller utbildning. Den som åker kollektivt sparar
pengar och får bättre hälsa eftersom man rör sig
mer än de som åker bil. Dessutom bidrar man till
en grönare planet och ett mer jämlikt samhälle.
Tack för att du åker kollektivt.
Värd: Region Gotland och ICA Maxi Visby
Plats: Visby Busstation, Kung Magnus väg 1
Tid: Kl 06:30-08:30

SÖNDAG 22 SEPTEMBER
VINDKRAFTSDAG PÅ SMÖJEN
Res med oss mot 100 % förnybart! Kom och upplev Smöjens kalbrott omgivet av ståtliga vindkraftverk. Här kan du prova på kajak och SUP. På plats
finns även olika el-fordon som väntar på en provtur.
Lär dig mer om vilken påverkan vindkraft har för
turismen och hur vi som trafikanter kan bidra till
energiomställningen.
Värd:
		
Plats:
Tid:

Gotlands Vindelproducenter (GVP)
och Gotland Sports Acadamy
Kalkbrottet i Smöjen
Kl 10:00-15:00

