
KICK OFF

Lastcyklar med elassistans är ett smidigt och miljövänligt alter-
nativ när det gäller att transportera folk, varor och gods kortare 
sträckor. Eftersom  runt  hälften  av alla bilresor är kortare än 
fem kilometer så finns en stor potential att ett antal av dessa 
transporter skulle kunna göras med lastcykel istället.

Energikontor Sydost bjuder nu in till ett nätverk för kommuner 
och andra organisationer som vill se att fler väljer lastcykel istäl-
let för bil vid korta transporter, som ett led i arbetet för fossil-
bränslefria transporter.

Emmaboda Folkets hus den 4 april kl. 08:30  - 16.10.  
Testcykling mellan 13–14. Lunch och fika ingår!
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8.30 Registrering kaffe och fralla
9.00 Inledning inspirationsdagen för lastcyklar – Christel Liljegren, Energikontor Sydost
09.15 Välkommen till Emmaboda - Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, Emmaboda kommun
9.30 Inspiration och goda exempel 

• Hållbar city-logistik och transporter med el-lastcyklar - Staffan Sölve, Move by Bike / Starke Cycles 
• Infrastruktur för lastcyklar - Emil Törnsten, Svenska Cykelstäder 

10.20 Fikapaus kaffe, frukt, smoothie
10.40 Inspiration och goda exempel (forts.)

• Lastcykeln som koncept – Mats Porle, Livelo 
• Hela Resan – Mattias Bodin, Energikontor Norra Småland (länk) 
• Med vinden i håret - Tomas Karlsson, Cykling utan ålder/Lions och Cecilia Nygren Sv. Röda Korset

12.00 Lunch
13.00 Kul på hjul! Prova själv på att cykla olika typer av lastcykel på parkeringsplatsen utanför Folket hus

Växjö kommun, Mörbylånga kommun, Livelo ställer upp med lastcyklar
14.00 Cykelbiblioteket i Växjö - Pär Wallin, Växjö kommun 
14:30 Fika 
14.50 På cykel i tjänsten - både transportmedel och arbetsredskap - Cajsa Lindberg och Anna-Karin  
 Stenberg, Mörbylånga kommun
15.20 Lastcyklar för logistik i Tyskland – Clemens Weiss, Kompetenscenter för landsbygdsmobilitet
15.50 Fortsatt arbete i nätverket – Johanna Wallin, Energikontor Sydost
 Rapport från enkäten, nästa steg och innehåll i kommande träffar
16.10 Slut för dagen

program

Anmäl dig

energikontorsydost.se/lastcyklar

Länk till anmälningsformuläret
Träffen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch.

För oss på Energikontor Sydost är det viktigt att vi fattar medvet-
na och hållbara beslut i allt vi företar oss, som när vi genomför 
event. T.ex. är programmet anpassat efter tågtiderna, vi undviker 
plast, serverar kranvatten och bjuder på vegetarisk mat. Läs mer 
på vår hemsida om vårt arbete med Hållbara event. 

http://energikontorsydost.se/lastcykel
https://www.simplesignup.se/event/149464 
http://energikontorsydost.se/sv/hallbart-event

