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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Cykelfrämjandet
FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL

Belopp, kr: 525 000kr

Avser bidragsår: 2018

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn: Lars Strömgren
Telefon (dagtid): 0736554582

E-postadress: lars.stromgren@cykelframjandet.se
Mobiltelefon:

VI HAR GJORT FÖLJANDE ÅTGÄRDER FÖR ETT STARKARE FRILUFTSLIV

[ - ] Debattartiklar
[ - ] Remissvar
[ - ] Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement
[ - ] Annat, nämligen:

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Cykelfrämjandet har drygt 5 000 medlemmar och 26 lokala kretsar från Norrbotten i
norr till Malmö i söder. Vi ger ut tidningen Cykling med 4 nr/år. Vi har en hemsida
med undersidor som Bed&Bike, Cykelturistveckan, EuroVelo10 och vi är aktiva på
Facebook och Twitter. En väsentlig del av vår verksamhet är att bedriva och främja
ett långsiktigt, hållbart friluftsliv med cyklar samt att öka cykelpendlingen för bättre
hälsa och miljö. Vi
– arrangerar cykelkurser för vuxna på olika orter i landet.
– anordnar utbildningar till cykelinstruktörer.
– är aktiva i kommuner och på riksplanet för att förbättra cykelvägar till skolor och
arbetsplatser samt är också remissinstans när nya cykelplaner tas fram.
– har tagit fram ett utbildningsmaterial med lärarhandledning för skolor.
– besöker skolor och deltar i olika arrangemang som ex. cykelfestivaler,
trafikantveckan, lokala motionslopp, där vi informerar om vikten av att röra på sig
för hälsans och miljöns skull.
– skriver debattartiklar och gör undersökningar.
– deltar på konferenser och i aktiviteter både nationellt och internationellt för att
utbyta kunskap och idéer.
– anordnar interna konferenser för att stimulera våra lokala kretsar.
– arrangerar regelbundna lokala cykelturer, cykelorienteringar, kulturcyklingar,
kulinariska cyklingar, samt vår årliga CykelTuristVecka som i år var förlagd till
Halmstad.
– arbetar med cykelleder och samarbetar med Norstedts kartförlag för framtagning

av cykelkartor.
– arbetar för att man ska kunna ta cykel på tåg och buss vilket idag är omöjligt på
många håll.
Föreningen expanderar och antalet medlemmar har en ökande trend, som vi dock
vill förstärka än mer. Cykelfrågan är aktuell inom många politikområden och allt fler
använder cykel både för transport, träning och friluftsliv. Organisationsbidraget är
av stor vikt för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet och svara upp mot ett ökat
intresse från både medlemmar, potentiella samarbetspartners och beslutsfattare.

