
 

 

Välkommen till seminarium & workshop  

Ökad cykling för hållbara och levande städer 

 

Rådhus Skåne 

21/9 kl 14:00-16:00 

 

Om 10 år ska alla 193 medlemsländer i FN tillsammans ha uppnått de 17 globala mål 

som ingår i Agenda 2030. Förutom offentliga aktörer på alla nivåer gäller agendan även 

små och stora företag, politiska partier, föreningar och enskilda personer. 

Cykeln och cykling har en stor roll att spela i att uppnå flertalet av de utpekade 17 

målen och inte minst mål 11: Hållbara städer och samhällen - gör städer och 

bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

 

Cykelfrämjandet arrangerar i samarbete med Kristianstads kommun en                                                          

inspirationsföreläsning och workshop om hur kommuner 

i samarbete med andra aktörer kan kraftsamla tillsammans i arbetet för att skapa 

hållbara och levande städer genom ökad och bättre cykling. 

 

 • Hur bidrar cykling till de globala målen och särskilt mål 11: hållbara städer och 

 samhällen? Vilka goda exempel finns från andra städer, i Sverige och internationellt, 

 där cykling har bidragit till en mer levande och hållbar stad? 

 • Hur påverkar cykelsatsningar lokalhandeln? Vilka erfarenheter finns från andra 

 städer? 

 • Vad kan kommuner och andra aktörer göra för att använda cykling som ett verktyg 

 för att nå de globala hållbarhetsmålen och skapa levande städer och samhällen? 

 

 Anmälan senast den 15/9 till ella.ekenberg@kristianstad.se 

 Begränsat antal platser med hänsyn till Folkhälsomyndighetens restriktioner. 

mailto:ella.ekenberg@kristianstad.se


Talare: 

 

Per Blomberg, Planeringsarkitekt Kristianstads kommun/Cecilia Isberg, projektledare                               

”Levande Stadskärna” - 

Cykeln i den översiktliga planeringen  

 

Tekniska Förvaltningen Kristianstads kommun 

Planerade cykelinsatser Kristianstad 

 

Pär Wallin, Trafiksamordnare Växjö Kommun / Nils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan                     

Hur mycket shoppar gående, cyklister, kollektivresenärer och bilister i Växjö centrum?  Erfarenheter från 

undersökningar om centrumbesökare i staden samt några utblickar till andra undersökningar. 

 

Emilia Sternberg, projektledare Cykelfrämjandet 

Hur bidrar cykling till de globala målen och särskilt mål 11: hållbara städer och samhällen?                                 

Vilka goda exempel finns från andra städer, i Sverige och internationellt, där cykling har bidragit till en 

mer levande och hållbar stad? 

 Hur påverkar cykelsatsningar lokalhandeln? Vilka erfarenheter finns från andra 

 städer? Vad kan kommuner och andra aktörer göra för att använda cykling som ett verktyg 

 för att nå de globala hållbarhetsmålen och skapa levande städer och samhällen? 

 

Workshop : Hur kan vi kraftsamla tillsammans i Kristianstad  i arbetet för att skapa 

en hållbar och levande stad genom ökad och bättre cykling? 

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna! 


