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Över 300 sökande till projekt som ska öka 
cyklingen i Sörmland 

Genom att låna en eldriven lådcykel och låta bilen stå lite oftare kan du bidra till bättre klimat och 
bättre hälsa. Tycker du att det låter spännande? Då är du inte ensam – när anmälan till kampanjen 
Testcyklist nyligen öppnade i fem sörmländska kommuner var gensvaret rekordstort. Till 
möjligheten att låna en av tio eldrivna lådcyklar kom på kort tid över 300 intresseanmälningar. 

I tre månader lånar tio hushåll och verksamheter varsin eldriven lådcykel. De skjutsar barn, 
storhandlar, åker på utflykter, pendlar till jobbet – och låter bilen stå. För att medverka som Testcyklist 
ska lådcykeln ersätta minst tre bilresor per vecka, och deltagaren ska blogga om upplevelsen. De 
eldrivna lådcyklarna lånas ut i två omgångar till sammanlagt 20 deltagare som nu ska väljas ut från de 
300 intresseanmälningarna. Den första omgången pågår från april till juni och den andra från juli till 
september.  

”I år var gensvaret ännu större”
Kampanjen genomförs för andra året i rad och vänder sig till invånare i kommunerna Katrineholm, Flen, 
Strängnäs, Nyköping och Eskilstuna. Även medarbetare på Region Sörmlands fyra sjukhus har kunnat 
anmäla sig.

– Första gången vi genomförde kampanjen fick vi stänga anmälan på öppningsdagen, och i år var 
gensvaret ännu större. Vägtrafiken står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, så det 
stora intresset för att välja cykeln i vardagen är väldigt glädjande, säger Agnes Widing, projektledare på 
Energikontoret i Mälardalen. 
 
Bli en cykelvänlig arbetsplats  
Kampanjen Testcyklist är en del av projektet Cykelsamverkan Sörmland, som drivs i syfte att bidra till en 
mer hållbar framtid, bättre miljö och stärkt regionalt samarbete i cykelfrågor. Inom projektet genomförs 
även kampanjerna Vintercyklist, med syfte att uppmuntra fler att välja cykeln under vinterhalvåret, och  
Cykelvänlig arbetsplats. Den senare kampanjen, som vänder sig mot arbetsgivare, är öppen för anmälan 
under våren.  
 
Om Cykelsamverkan Sörmland  
Projektet utförs från 2019 till oktober 2020 med bidrag från Energimyndigheten i samarbete med 
kommunerna Katrineholm, Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs och Flen, Region Sörmland och 
Länsstyrelsen i Södermanland.

– Tack vare det stora intresset undersöker vi möjligheterna till att förlänga projektet så att vi kan erbjuda 
kampanjerna även kommande år, säger Lina Yng, verkställande direktör på Energikontoret i Mälardalen.
 
För mer information:  
Energikontoret i Mälardalen I Vd Lina Yng, lina.yng@energikontor.se, 070-540 09 97 
Energikontoret i Mälardalen I Agnes Widing, agnes.widing@energikontor.se, 073-533 17 22 

Energikontoret i Mälardalen är ett regionalt energikontor med verksamhet i Södermanlands län, Västmanlands län,  
Uppsala län och Region Gotland. Vårt huvuduppdrag är att bidra till en hållbar energiutveckling i Mälardalen. I 
samverkan med myndigheter, lärosäten och näringsliv på lokal, regional, nationell och internationell nivå erbjuder vi 
stöd, kunskap och kompetens inom hållbar energiutveckling. Vi har kontor i Uppsala och Eskilstuna.


