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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Cykelfrämjandet har 6 167 medlemmar per den 30 september 2021 som är
medlemmar i 22 olika lokala kretsar från Norrbotten ner till Skåne.

Vi ger ut tidningen Cykling med 4 nr/år där vi bland annat skriver artiklar om var
man kan åka på cykelsemester för att komma ut i naturen.
Vi har en hemsida med undersidor för lokalkretsarna samt egna hemsidor för bl.a.
Bed&Bike, sidan Folk:hälsa som informerar om cyklisters skyldigheter och
rättigheter inom ramen för Allemansrätten, EuroVelo som informerar om
transnationella cykelturistleder och vi är aktiva på Facebook, Instagram och
Twitter.
En väsentlig del av vår verksamhet är att bedriva och främja ett långsiktigt, hållbart
friluftsliv med cykeln som ett smidigt och miljövänligt sätt att komma ut i naturen
för avkoppling, motion och rekreation.

Vi
– gör det möjligt för ungdomar med olika former av neuropsykiatriska
funktionsvariationer att komma ut i naturen med hjälp av cykeln
– arrangerar cykelkurser för vuxna på olika orter i landet.
– anordnar utbildningar till cykelinstruktörer.
– anordnar cykelturer på olika platser runt om i landet
– anordnar utbildningar i hur man bygger hållbara rekreationsleder för alla typer av
besökare.
– tar fram material för att informera hur man som cyklist bör uppföra sig i naturen
för allas trevnad och för att minska slitage.
– 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 universitet 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 Cykelturvecka som i år var förlagd till
Ulricehamn men blev uppskjuten till nästa år pga Covid 19.
– arbetar med cykelleder.
– arbetar för att man ska kunna ta cykel på tåg och buss för att komma ut i naturen
vilket idag är omöjligt på många håll.
- ordnar digitala cykelpubar på olika cykelrelaterade teman

Cykelfrågan är högaktuell inom många politikområden och allt fler använder cykel
både för transport, träning och friluftsliv - inte minst för att kunna transportera sig
på ett relativt smittsäkert sätt under pandemin och kunna träna i naturen.
Organisationsbidraget är av yttersta vikt för att vi ska kunna bedriva och utveckla
vår verksamhet och svara upp mot ett ökat intresse från cyklister, medlemmar,
universitet och andra samarbetspartners samt beslutsfattare.


