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Res hållbart - lönsamt och smart!



Hållbart smarta resor och transporter - en investering för Europa! 
 
Europeiska trafikantveckan, eller European Mobility Week, är en upplysningskampanj som äger rum varje år inom 
hela EU. Målet är att belysa alternativ till bilen och motivera fler att gå, cykla, åka kollektivt, distansarbeta, samåka, 
med mera. 
 
Trafikantveckan 2016 fokuserar på hållbart resande och lönsamhet  
och årets slogan är Res hållbart - lönsamt och smart! 
 
Alla aktiviteter är gratis!

Kontakt och upplysningar:  
Grön Trafik 
Östersunds kommun 
grontrafik@ostersund.se 
063-14 30 00

Välkommen till Europeiska Trafikantveckan

För mer information och nyheter: 
www.ostersund.se/trafikantveckan 
www.facebook.com/grontrafik
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Kolla in filmen om årets tema!
www.ostersund.se/trafikantveckan

https://youtu.be/Z5Q1PI7zLmU


Vinn spa-dag för 2
Har du några smarta tips 
på hur du reser hållbart 
och därmed sparar tid, 
pengar eller miljö?

Dela med dig via hashtaggen 
#minsmartaresa på Facebook, 
Twitter eller Instagram så kan du 
vinna en spa-dag för två på Frösö 
Park hotell. Du kan tävla med 
text, foto eller film. De inlägg där 
du använder hashtaggen måste 
vara publika för att vi ska kunna 
se ditt bidrag till tävlingen.

Tävlingen pågår till och med 22 
september 2016.

Tävla med din klass! 
Gå och cykla till skolan 2016 
Under två valfria veckor i september 
- oktober samlar deltagande skolor 
så många respoäng som möjligt ge-
nom att gå, cykla eller resa kollektivt 
till och från skolan. 
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VÄLKOMMEN ATT DELTA I DEN ELFTE UPPLAGAN AV UTMANINGEN GÅ & CYKLA TILL SKOLAN! 

Under två valfria veckor i september-oktober samlar deltagande skolor så många respoäng som möjligt 
genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. Syftet med utmaningen är att främja hälsan 
hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer. Gå & 
Cykla till skolan arrangeras av Trafikkalendern - Sveriges största läromedel om barn och trafik. Aktivite-

ten engagerar årligen ca 50 000 elever och pedagoger i år F-6.

Loggor och banners 
Informationsmaterial, banners 
och loggor kan laddas ned från 
webben, och är fria att använ-
da till nyhetsbrev och sociala 
medier m.m. För beställning av 
tryckta informationsfoldrar, 
mejla: 

info@trafikkalendern.se  

Kontakt 
Camilla Bergholm
camilla.bergholm@
trafikkalendern.se
0768- 83 83 22

Magnus Öhman
info@trafikkalendern.se
0708-99 19 40

 TRAFIKKALENDERN

www.gaochcykla.se

INBJUDAN 2016

Vilka kan delta?
Aktiviteten vänder sig till 
Sveriges alla elever och peda-
goger i år F-6. 

Hur anmäler man sig?
Från och med 2 maj till och 
med 21 oktober kan ansvarig 
kontaktperson anmäla klassen/
skolan via webben:

www.gaochcykla.se

När pågår aktiviteten?
Under två valfria veckor i sep-
tember-oktober samlar delta-
gande skolor så många respoäng 
som möjligt genom att gå, cykla 
eller resa kollektivt till och från 
skolan. 

Resultatet kan redovisas till och 
med 11 november. 

Vad kan man vinna?
Totalt delas det ut priser för 
mer än 50 000 kronor. Vinnan-
de skola vinner 15 000 kr. Flera 
kommuner sponsrar också med 
regionala priser. Kolla på web-
ben om din kommun är en av 
dem!

Mer information
På webben finns mer informa-
tion om hur aktiviteten fung-
erar; checklistor, lektionstips, 
vilka skolor och kommuner 
som deltar m.m. 

Ta gärna del av de senaste 
nyheterna via vår facebooksida 
”Trafikkalendern”.Syftet med utmaningen är att främja hälsan hos 

barn och unga, bidra till en bättre miljö samt 
förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer. 
Totalt delas det ut priser för mer än 50 000 kronor. 
Vinnande skola vinner 15 000 kr. 

Anmäl klassen/skolan till och med 21 oktober: 
www.gaochcykla.se



Datum Aktivitet Plats Arrangör

Fredag 16 september

07:00 Belöning delas ut till gångtrafikanter och cyklister Gång-och cykelvägar Östersunds kommun

08:00 Invigning av ny cykelväg vid Fältjägargränd och 
cykelsatsningar vid Östersunds sjukhus.

Entrén Östersunds 
sjukhus

Östersunds kommun, 
Region JH

09:00-15:30 Klimatråd Jämtlands län - workshop
"Hur gör vi det trendigt att ställa om?"
Mer information och anmälan: http://korta.nu/klimz3

Campus Östersund, 
Hus F, lokal F234

Länsstyrelsen, Region 
JH

Lördag 17 september

12:00 Cykeltur till Fröjas Café i Ås Start vid Västra station Cykelfrämjandet

11:00-14:00
Längre 
öppettid!

Återbruksdag på Återvinningcentralen!
Sälj eller skänk dina gamla grejer på vår avgiftsfria 
bakluckeloppis eller kom och fynda! Ta en paus och 
fika med oss - vi bjuder! Träffa politiker från Miljö- 
och samhällsnämnden och Utförarstyrelsen och 
personal från Avfall Återvinning för att snacka sopor. 
Välkommen!

Återvinningscentralen,  
Odenskog

Avfall Återvinning, 
Östersunds kommun
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Program med reservation för ändringar



Datum Aktivitet Plats Arrangör

Måndag 19 september

12:00-17:00 Klimatfärdplan - workshop 1 med tema transporter 
Delta i workshop om hur vi blir en fossilbränslefri och 
energieffektiv kommun år 2030 med Mattias Gold-
mann. 
Anmälan (senast 15/9) till grontrafik@ostersund.se

Rådhussalen, Rådhuset Östersunds kommun

Tisdag 20 september

09:30-17:00 Vätgaskonferens Green Hyway
Kom och ta del av senaste om vätgas från producen-
ter, forskning och utveckling, politiska målsättningar, 
biltillverkarnas planer och transportföretagens sats-
ningar. Och passa på att titta på några av de vätgas-
drivna bränslecellfordon som redan nu finns ute på 
marknaden!
Mer information: www.trippus.net/greenhighway2016

Södra Berget Hotell & 
Resort, Sundsvall

Green Highway, Vätgas 
Sverige

10:00-15:00 Kårmedlemmar laddar busskort till halva priset Campus Stadsbussarna
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Program med reservation för ändringar



Datum Aktivitet Plats Arrangör

Onsdag 21 september

08:30-14:45 Klimatseminarium ”Från Paris till hemmaplan”
Föreläser gör bland andra Åsa Romson, Anders Wijk-
man, Pär Holmgren och Heidi Andersson. 
Mer information och anmälan (senast 13/9): 
www.ostersund.se/klimatseminarium

Storsjöteatern Östersunds kommun, 
Länsstyrelsen, Energi-
kontoret, Länsförsäk-
ringar

12:30 Invigning av  Norrlands första elbilspool, med Per 
Holmgren och Karin Thomasson samt musik av Staffan 
Lindberg.

Stortorget Östersundshem, 
Move About

13:00 Utdelning av Östersunds kommuns Miljöpris Storsjöteatern Östersunds kommun

08.30-15:30 Utställning av fossilbränslefria bilar Stortorget

15:15-16:15
Avresa 
15:00

Visning av nybyggda bostadsområdet Remonthagen 
med information om solceller, gröna tak och Öster-
sundshems hållbarhetsarbete. Avresa med buss från 
Stortorget efter seminariet.

Remonthagen, 
Ryttarvägen 83

Östersundshem, 
Move About

Cykeltur runt Lillsjön med elever från Lillsjöskolan Lillsjön Cykelfrämjandet
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Program med reservation för ändringar



Program med reservation för ändringar

Datum Aktivitet Plats Arrangör

Torsdag 22 september

07:30-09:00 Frukostföreläsning om parkering
Vad innebär Östersunds kommuns nya parkeringspolicy? 
Östersunds kommun och Trivector Traffic informerar om 
parkeringstal och synliggörande av besöksparkering. Mer 
information och anmälan (senast 14/9): 
www.ostersund.se/grontrafik

OSD Östersunds kommun, 
Trivector

19:00-20:30 Aktiva barn är smarta barn
Föreläsning om barns aktivitet, hälsa och inlärningsför-
måga med Daniel Berglind, Karoliska Institutet.
Ingen anmälan krävs, begränsat antal platser.

Österängsskolans 
aula

Östersunds kommun, 
Region JH

Hela veckan

20-22/9
08:30-16:00

Prova på parcykel, en batterdriven cykel för två som främ-
jar rörelse och glädje och som passar äldre och funktions-
hindrade.

Mötesplatsen, 
Prästgatan 58

Östersunds kommun

19-23/9
06:00-17:00

Utställning om solceller och elbilar, under veckan finns re-
presentanter för projektet Solelbilar på plats för att träffa 
resenärer och intresserade.

Avgångshallen, Åre 
Östersund Airport

Energikontoret
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Arenavägen 19, tel 063–57 76 00, www.maxiostersund.se

Arrangörer, samverkanspartners och sponsorer:


