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Hälsa och hållbarhet
Du som har ett busskort kan hyra plats för
din cykel i det låsta cykelgaraget vid Visby
busstation. Har du års- eller länskort ingår
cykelgaraget! Med en centralt placerad
cykel går det att resa friare. Om du kombinerar olika färdmedel, exempelvis cykel
och kollektivtrafik, reser du mer klimatsmart och ökar det fysiska välbefinnandet.
Som vardagscyklist bör du pumpa din
cykel åtminstone en gång i månaden.
Sedan juni 2020 finns det tre offentliga
cykelpumpar i Visby, uppförda av Region
Gotland. Snart kan även cyklister i Fårösund, Slite och Klintehamn pumpa sina
cykeldäck på ett lättillgängligt sätt.
Du når cirka 10 kilometer på 30 minuter
när du cyklar i ett behagligt tempo.
Förutsättningarna för cykling på Gotland
är mycket goda, med gynnsam topografi
och korta avstånd inom tätorterna.
Majoriteten av alla vardagsresor i Sverige
är kortare än fem kilometer. Varför inte
testa att låta bilen stå någon dag i veckan?
Med cykel får du motion samtidigt som
du tar dig från punkt A till B. Det blir två
flugor i en smäll!

Trafikantveckan
16–22
på Gotland
september

Europeiska Trafikantveckan äger rum varje år den 16-22 september runt om i Europa.
Gotland är med som arrangör tillsammans med över 2100 regioner i 40 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 Fossilfria resor för alla med uppmaningen: Var smart – res smart!

Varje dag hela veckan:
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.
Cykelvägar och promenadstråk – turistguiderna har koll
på det mesta. Passa på att fråga om smultronställen
och annorlunda upplevelser. Gotland i höstskrud har
mycket att erbjuda.
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 FRÅN GUTE ROSTERI

ICA Maxi bjuder alla cyklister på valfri kaffe i sin nya
Kafferi och Matbar, ICANDERs. Detta mot uppvisande
av (använd!) cykelhjälm. Små cyklande kunder bjuds
på fruktdryck. Använd gärna vår parkering för lådcyklar
som invigdes under förra årets trafikantvecka!
Värd: ICA Maxi
Plats: ICA Maxi, Follingboväg 70, Visby
Tid:		 Dagligen kl 07:00-22:00

UTSTÄLLNING: EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN OCH HÅLLBAR MOBILITET

Lär dig mer om Europeiska trafikantveckan ur ett
gotländskt perspektiv och ta del av nyheter och initiativ
kring hållbar mobilitet på Gotland. Här finns också hela
veckans program.
Värd:
		
Plats:
Tid:

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

FOTOORIENTERING I VISBY

Ge er ut på fotoorientering i stadsmiljö. På Brödboden
köps 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.

Foto: Anna Bäckstäde

Värd: Visborgs Orienteringsklubb
Plats: Brödboden, Södertorg 25, Visby
Tid:
Mån-fre kl 06.30-17.00, lör 06.30-16.00

Åk grönt
och ha det
skönt!

#trafikantveckangotland

FOTOORIENTERING I HAVDHEM

Köp ett fotopass för 40 kronor och ge dig ut på fotoorientering. Fotopasset innehåller bilder med detaljer
och en karta med inritade kontroller som skall paras
ihop. Leta sedan i din egen takt, när du vill och hur
länge du vill. Du letar på egen hand eller tillsammans
med andra. En skön och stärkande promenad i hembygden med kluriga fotofrågor.
Värd:
		
Plats:
Tid:

RF-SISU Gotland, IF Hansa-Hoburg och
Gotlands Orienteringsförbund
Hansahallen, Hansaväg 15, Havdhem
Hela veckan

DAGENS HÅLLPLATS

Hitta Dagens Hållplats och få ett busskort laddat med
100 kr att resa för! Varje vardag under Trafikantveckan
lägger Region Gotland ut en ny bild på Facebook och
på bussarnas digitala skärmar som föreställer någon
av Gotlands busshållplatser. Om du känner igen bilden
kan du ta dig till busskuren och finna busskortet.
Dessutom tillkommer en bonus om du registrerar dig på
gotlandbiljett.se. Ta en bild när du hittat busskortet och
lägg upp på sociala medier.
Tagga med #trafikantveckangotland
Endast ett busskort per dag, först till kvarn gäller.
Värd: Region Gotland
Plats: Någonstans på Gotland
Tid:
Vardagar under Trafikantveckan

TÄVLA UNDER SKÖRDEFESTIVALEN

Gotlands Skördefestival ställer inte in – den flyttar ut!
I år firas skördetiden under hela september med Gotlands välsmakande och stora skafferi tillgängligt över
hela ön. Var med i höstens fototävling, som är öppen
hela månaden. Du kan vinna ett säkerhetskit för cykling
eller en korg med Gotlandsdelikatesser. Vinnarna utses
av en jury. Så tävlar du:
1) Lägg upp en bild på Instagram eller Facebook där du
reser fossilfritt under Skördefestivalen
2) Tagga bilden #trafikantveckangotland och
#skördefestivalen
För att kunna delta i tävlingen måste du ha ett öppet
Instagramkonto eller lägga upp bilden på Facebook
som offentlig. Läs mer: gotlandsskordefestival.se/tavla
Värd:
		
Plats:
Tid:

Gotlands Skördefestival och		
Trafikantveckan Gotland
Över hela Gotland
September månad
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Hela veckans program:
ONSDAG 16 SEPTEMBER
PREMIÄR - LADDSKÅP FÖR ELCYKELBATTERIER

Nu kan du som tar elcykel till ICA Maxi Visby enkelt ladda
ditt batteri när du handlar. I butiken finns nu ett laddskåp där
du kopplar in ditt batteri och sen låser luckan med ett hänglås, välkommen att ladda ditt batteri från den 16 september!
Värd: Ica Maxi Visby
Plats: ICA Maxi, Follingboväg 70, Visby
Tid: Kl 07:00-22:00

INSPIRATIONSKVÄLL OCH WORKSHOP
OM SAMÅKNING PÅ SUDRET

Hur kan vi samåka mer på Gotland? Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen samlar över 80 000 deltagare
runt hela Sverige. Rörelsen startade 2007 och underlättar för människor som vill samåka. Träffa Skjutsgruppens
grundare Mattias Jägerskog för en inspirerande kväll med
workshop om hur vi kan åka mer tillsammans. Vi bjuder på
te/kaffe och smörgås. Begränsat antal platser, först till kvarn.
Anmälan senast 11 september till: pia@hållbaragotland.se
Värd:
		
Plats:
		
Tid:

FREDAG 18 SEPTEMBER
PROVKÖR FOSSILFRIA BILAR
PÅ GOTLAND RING

Välkommen till en eftermiddag på Gotland Ring för gotländska företagare. Tillsammans med en instruktör testar vi safety
driving på den tekniskt utmanande banan. Givetvis i fossilfria
fordon - el och biogas! Träffa Gotlands bilhandlare på plats
och kolla in det senaste på marknaden, både personbilar
och transportfordon. Besök också vår utställning med solel,
vindkraft, eldrivna verktyg, laddstationer och mycket mer.
Vi grillar hamburgare gjorda med gotländska råvaror och
njuter av det speciella landskapet.
Anmälan krävs till: rattagront@gotland.se
Begränsat antal platser. Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för arrangemang.
Värd: Ratta Grönt, Region Gotland
Plats: Gotland Ring
Tid: Kl 14:00, endast föranmälan

Körsbärsgården, Hållbara Gotland,
Hållbara transporter och Skjutsgruppen
Körsbärsgården Sundre Västergårde 135, 		
Burgsvik
Kl 17:30-19:00

Värd: Hittaut Gotland
Plats: Klinteberget, Klinte och Visborgsskogen, Visby
Tid: 16-22 september (pågår fram till 31 oktober)

TORSDAG 17 SEPTEMBER
FRAMTIDENS TRANSPORTER
– DIGITAL KONFERENS

Omställningen av transportsektorn behöver komma igång
på allvar. Till 2030 ska utsläppen från marktransporter ha
minskat med 70 procent jämfört med 2010. Och det finns
bara ett sätt att göra det - tillsammans! Vilka fordon och
drivmedel kommer att synas på vägarna framöver?
Hur skapas hållbar mobilitet på landsbygden? På vilket
sätt är sjöfart, flygtrafik och marktransporter beroende
av varandra? Och hur förändras våra resvanor av coronapandemin? Framtidens Transporter vill ge extra fart till
omställningen! Anmälan senast 14 september:
www.lansstyrelsen.se/gotland.
Värd:
		
Plats:
Tid:

Hållbara Transporter, Länsstyrelsen och
Ratta Grönt, Region Gotland
Digital konferens via Zoom
Kl 09:00-17:00

CYKELDAG – INSTÄLLD PGA PANDEMIN

Den planerade cykeldagen med aktiviteter längs med den
nya gång- och cykelvägen mellan Klintehamn och Visby
skjuts fram till Trafikantveckan 2021. Vi vill ändå uppmana
allmänheten att passa på att gå och cykla till olika aktiviteter
denna dag. Åk grönt och ha det skönt!
Värd: Region Gotland
Plats: Klintehamn-Visby
Tid. Inställt

Var
smart
– res
smart!

MÅNDAG 21 SEPTEMBER
WEBBINARIUM
- BRANDSÄKERHET FÖR ELFORDON

PREMIÄR! HITTAUT SLÄPPER NYA CHECKPOINTS – VINN PRESENTKORT

Hittaut är en populär form av fysisk aktivitet där du med
hjälp av karta letar checkpoints i din omgivning. Under
Trafikantveckan släpper Hittaut ytterligare 20 checkpoints,
10 i Klinte och 10 i Visby. Gå in på Hittauts hemsida eller app
och registrera dig. Ta sedan cykeln till de olika checkpointsen. De som hittar samtliga checkpoints i Klinte eller Visby
under Trafikantveckan är med och tävlar om ett presentkort på 1000 kr från Bikeoholic. Lycka till!
www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/gotland/

SÖNDAG 20 SEPTEMBER

LÖRDAG 19 SEPTEMBER
ÅK MED BERGKVARABUSS
UNDER FÅRÖNATTA

Bergkvarabuss kör bussar under Fårönatta med högsta
miljöklassning och fossilfritt bränsle i tanken. Gratisbussen
syftar till att minska biltrafiken, öka trafiksäkerheten och
förebygga rattonykterhet under Fårönatta. Bussarna går
mellan Broa och Sudersand. Tidtabell i Fårönattabladet:
www.faroframtid.se
Värd: Bergkvarabuss
Plats: Fårönatta, Broa - Sudersand tur & retur
Tid: Kl 18:15-01:15

HÅLLBAR MOBILITET ÄR FRAMTIDEN!

Träffa Region Gotlands reserådgivare under Fårönatta och
få tips och råd kring arbetspendling och transporter. Går det
att resa både klimatsmart och ekonomiskt? Hur kommer
man igång och samåker med andra? Och vad finns det för
fördelar med olika typer av fossilfria fordon? Välkommen att
diskutera framtidens hållbara mobilitet med oss!
Rådgivning får ni av Anna Bäckstäde och Emelie Waktel,
reserådgivare vid Region Gotland.
Värd:
		
Plats:
Tid:

Ratta Grönt och
Reserådgivningen, Region Gotland
Sylvis Döttrar, Fårö
Kl 11:00-14:00

CYKELQUIZ – VINN CYKEL PÅ FÅRÖNATTA

Missa inte Fårönattas Cykelquiz med chans att vinna en
cykel! Kluriga frågor längs vägen utlovas. Besök alla markerade områden i Fårönattabladet. Skicka in svaren genom att
lägga upp en bild på Instagram eller Facebook, med hashtaggarna #trafikantveckangotland och #fårönatta.
För de som inte har sociala medier, så finns blanketter att
hämta och lämna på Sudersands Cykeluthyrning. Alla som
deltar har chans att vinna förstapriset – en cykel. Lycka till!
Värd:
		
Plats:
Tid:

Föreningen Fårö Framtid och
Sudersands Cykeluthyrning
Sudersand, Fårö
Hela dagen

Antalet elfordon växer snabbt i samhället och därmed
satsas det alltmer på infrastruktur för laddning. Räddningstjänster i flera länder följer utvecklingen eftersom ny teknik
medför både fördelar och nackdelar som är viktiga att
utvärdera. Välkommen att lyssna på Tommy Carnebo från
Södertörns brandförsvarsförbund som delar med sig av
sina erfarenheter som brandman. Webbinariet arrangeras
i Skype och efter föreläsningen finns möjlighet att ställa
frågor. Anmälan till: rattagront@gotland.se
Värd: Region Gotland och Länsförsäkringar Gotland
Plats: Digital föreläsning
Tid: Kl 14:00-16:00

TISDAG 22 SEPTEMBER
FRUKOSTMÖTE OM FOSSILFRITT RESANDE

Båttrafik, flygtrafik och elbilar på Gotland – på temat fossilfria resor för alla bjuder vi till frukostmöte med intressanta
gäster! Christer Bruzelius från Destination Gotland, Gunnar
Jonasson från Swedavia samt Johan Granath från E-go
berättar alla om sina bidrag till att vi i framtiden kan resa mer
fossilfritt än idag. Även Emelie Waktel och Anna Bäckstäde
från projektet Hållbara Transporter medverkar och berättar
om hur företag kan arbeta med hållbart resande på olika
sätt. Tillväxt Gotland bjuder på frukost.
Anmälan på: www.tillvaxtgotland.se
Värd: Tillväxt Gotland
Plats: Clarion Hotel, Strandgatan 6, Visby
Tid: Kl 07:30-09:00

WALK AND TALK – HUR BLIR HÅLLBARA
RESOR DET SJÄLVKLARA VALET?

Rörelse och frisk luft ger nya tankar. På Trafikantveckans
sista dag träffas vi därför för att promenera en slinga på
Visborgsområdet. Vi ses utomhus och håller avstånden
samtidigt som vi summerar veckan som gått och blickar
framåt. Region Gotlands reserådgivare bjuder in till detta
promenadmöte med hållbart resande i fokus. Vad tar vi med
oss från veckan som varit och hur jobbar vi vidare med årets
tema fossila resor för alla?
Samling och avslutning vid Rådhusets entré på Visborg.
Ha gärna promenadvänliga skor och kläder efter väder.
Promenaden avslutas med fika.
Anmälan till: rattagront@gotland.se
Värd: Hållbara Transporter
Plats: Region Gotland, Visborgsallén 19, Visby
Tid: Kl 14:00-15:00

#trafikantveckangotland

