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SÖRMLANDS
CYKELTING 2020
10 november PROGRAM: 9.00-15.00 

PLATS: Digitalt via Microsoft Teams

Välkommen till en digital konferens 
med fokus på hållbara transporter 
för framtidens generationer.  
 
Dagen bjuder på inspirerande  
föreläsningar kopplat till barn och 
ungas cyklande samt resultat från  
projektet Cykelsamverkan Sörmland. 
Ta också del av hur vi kan bidra till att 
uppnå miljömål kopplade till hälsa och 
klimat. Under dagen diplomeras de  
arbetsplatser som deltagit i 
kampanjen Cykelvänlig arbetsplats! 

Dagens moderator 
Maria Wetterstrand 

Fristående grön debattör  
och skribent

omvärldsbevakning: goda exempel  
Björn Sax Kaijser 

Trafikexpert på Sweco

främja aktiva resor 
Anna-Karin Lindqvist 

Forskare vid LTU

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42455F4276474050427240


PROGRAM SÖRMLANDS  
CYKELTING 2020

09:00–09.15 Välkommen    
  Med moderator Maria Wetterstrand.  

09:15-09.35 LoReg – Lokal och regional kapacitetsutveckling   
  Energimyndigheten berättar om programmet som bland annat finansierat   
  projektet Cykelsamverkan Sörmland.  

09:40-10.30 Cykelsamverkan Sörmland – hur har det gått?  
  Agnes Widing, projektledare på Energikontoret i Mälardalen, presenterar  
  projektresultat och kampanjerna Testcyklist, Vintercyklist och  
  Cykelvänlig arbetsplats. 

10:30-10.45 Fikapaus 
      
10:50-11.20 Utgå från barn och unga i ett klimatsmart samhälle 
  Åsa Lindgren, hållbarhetsstrateg på Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB),   
  om hur barnkonventionen kan bidra till ett klimatsmart och rättvist samhälle   
  med förbättrad hälsa hos barn och unga.   
 
11:25-11.50 Att lära sig cykla – är inte det en rättighet? 
  Mirjam Wolff, grundare för Sthlm Bike och Cykelskolan, om hur barn som lär  
  sig cykla i tidig ålder med större sannolikhet även blir cyklister som vuxna. 

11:55-12.10 Diplomering Cykelvänlig arbetsplats  
  Vilken arbetsplats blir cykelvänligast i Södermanland 2020? 

12:10-13.00 Lunch

13:05-13.30 Let’s Gå, Trampa På! Att främja aktiva transporter      
  Anna-Karin Lindqvist, forskare vid Luleå Tekniska universitet (LTU), om vad   
  som motiverar barn att gå och cykla till skolan och hur föräldrar kan vara till   
  stöd för deras transportval.
 
13:35-13.50 Vad händer på Energikontoret i Mälardalen i framtiden?  
  Agnes Widing ger en inblick i hur Energikontoret i Mälardalen kommer  
  fortsätta arbeta för att bidra till ett hållbart och transporteffektivt samhälle.   
 
13:50-14.05 Fikapaus
 
14:05-14.30 Omvärldsbevakning och inspiration 
  Hur har andra aktörer i Sverige arbetat med barn och ungas cyklande?  
  Björn Sax Kaijser från Sweco bjuder på lyckade aktiviteter och åtgärder  
  som bidragit till bättre hälsa och ökat cyklande bland barn och unga.  
 
14:30-15.00 Summering av dagen och avslut 
  Moderator Maria Wetterstrand kopplar dagens tema mot Sveriges  
  klimatarbete och hur framtiden ser ut för kommande generationer. 

FÖR ETT MER TRANSPORTEFFEKTIVT SAMHÄLLE 

Sörmlands Cykelting 2020 arrangeras inom ramen för  
projektet Cykelsamverkan Sörmland, som drivs av  
Energikontoret i Mälardalen i samverkan med Katrineholms, 
Eskilstuna, Flen, Strängnäs och Nyköping kommun,  
Region Sörmland och Länsstyrelsen Södermanland.


