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Lokala nyheter från SustraMM i
Frankrike, Tyskland och Sverige
Goda nyheter från sydöstra Sverige:
Cykelparkeringar ger mer pengar i kassan
för cityhandeln än bilparkeringar!
För 1 kvadratmeter cykelparkering spenderas
150 kronor i cityhandeln i Växjö, medan det för
1 kvadratmeter bilparkering bara spenderas
10 kronor på shopping där. Att cyklister är
viktiga för handeln i stadskärnan och att den
gynnas av bra tillgång på cykelparkeringar fick
48 kommuntjänstemän höra mer om vid ett
seminarium i Växjö. Läs mer.
Ny busslinje testas under julmarknaden i
Pirna, Sachsen i Tyskland
En ny stadsbusslinje genom den gamla staden
i Pirna kommer att testas under julmarknaden i
december. Staden tillsammans med Tekniska
högskolan i Dresden har arbetat fram förslaget
baserat på en opinionsundersökning av vilka
behov som finns och åsikter om den planerade
busslinjen. De har också vid två tillfällen ordnat
workshop för att informera om undersökningens resultat och det fortsatta arbetet.
Elcyklar visades vid första Europeiska
trafikantveckan i Cluses i Frankrike
16–22 september gick första Europeiska
trafikantveckan i Cluses,Haute-Savoie, av
stapeln. Elcyklar i olika varianter visades av
ExtraEnergy, en förening som arbetar för att få
fler att veta mer om elcyklar. Allmänheten fick
under dagen chansen att testa dem på en
trafiksäker bana. En annan av dagarna
ägnades åt hållbara transporter och resande
samt information om ekomobilitet av 3 lokala
föreningar som även arbetar för möjligheter till
hållbara resor för ekonomiskt utsatta personer.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
Goda
exempel
Att uppmuntra bilpendlare att
ställa bilen och i stället prova
kollektivtrafiken, att förbättra för
cyklisterna, företag som gör
något konkret för hållbara resor
och transporter samt olika
utbildningar och kampanjer – det
är några bland alla goda exempel
som samlats in i SUSTRAMM.

Cykelbussarna kör nu i regionen
kring Pirna i Tyskland.

Ett företag i Dresden har fått igång
en spårvagn för att transportera
gods från järnvägsstationen till
fabriken. Blue CarGo Tram kallas
spårvagnen som ersätter lastbilstransporter och lyser blått där den
Bilister som ställer bilen och provar kommer åkande genom staden.
kollektivtrafiken i stället får gratis Ett
annat
sätt
att
öka
resor under 1 eller 2 månader. Det medvetenheten är utbildningar om
är Blekingetrafikens bidrag till att miljöansvar och hållbarhet för
uppmuntra hållbart resande.
kommunala tjänstemän. Det har
Cykelbussar som kan transportera
cirka 20 cyklar är en bra hjälp för
cyklister och kan bidra till att öka
cykelresorna, både när det gäller
längre resor och cykelturismen.

man provat i Cluses, och man
hoppas nu att resten av Frankrike
följer deras modell för att främja
hållbara transporter.
Läs mer om de 12 goda exemplen.

Hållbart resande seminarier i
sydöstra Sverige
Ett cykelseminarium ordnades i
Växjö den 25 augusti om
cyklisternas ekonomiska betydelse
för handel i Växjö centrum, om
cykelparkering
betydelse
för
cyklandet och om cykelkampanjen
Sydost Trampar. Vill du bli inbjuden
till de kommande Hållbart resande
seminarierna i sydöstra Sverige?
Anmäl dig till camille.delepierre
@energikontorsydost.se.
Inom SustraMM utvecklar vi
cykelkampanjen Sydost Trampar!
Lucia trampet kommer att äga rum i
december!
Vi
jobbar
med
ytterligare
utvecklingar
inom
kampanjen.
Läs mer om SustraMM i Sverige.
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