S T O R T O R G E T
lördagen den 24 september kl. 10.00 – 13.30

Skattjakt för barn i biogasbussen
Länstrafiken Kronoberg låter alla barn delta i skattjakt ombord på biogasbussen.

Cykla Musikmilen!
Tillsamman med IFK Växjö, Växjö Löparklubb och Lammhultcyklisterna erbjuder vi alla cyklister i
Växjö att cykla Musikmilen innan den ”riktiga” starten. Vi cyklar samma runda som löparna springer
och vi gör det till tonerna av levande musik. Vi samlas på Stortorget och ställer upp på gång- och
cykelvägen ca 11.45. Klockan 12.00 cyklar vi iväg under ledning av Lammhultscyklisterna och alla som
deltar får ett sadelskydd och ett specialerbjudande från Kafé de luxe och Café Gusto samt en god
kopp kaffe när man är åter på Stortorget. Cykla Musikmilen är ett arrangemang för att
uppmärksamma glädjen och fördelarna med att cykla i Växjö.

”Dialogtält” med politiker och tjänstemän - Tyck till!
Passa på att diskutera och ställa frågor om dagens och morgondagens trafiksituation i Växjö,
trafikbuller, hållbart resande, parkeringar, luftföroreningar, hastigheter, cykelbanor, snöröjning mm.

Kollektivt resande i Växjö
Länstrafiken Kronoberg visar upp en utav sina biogasbussar och pratar gärna om hållbart kollektivt
resande, busslinjer, hållplatser och allt annat som har med kollektivtrafiken att göra. Dessutom kan

du ta del av deras erbjudande på Trafik- och klimatdagen:

Provcykla en ny cykel
Växjös cykelhandlare finns på plats för att visa upp, ge tips o råd och låta dig prova ett utbud av
”vanliga cyklar” i olika modeller, specialcyklar, elcyklar och mer extrema sport- och tävlingscyklar.

Energi- och klimatrådgivning
Kommunens energi- och klimatrådgivare finns på plats med elbil och ger information om bland annat
laddstolpar, energimärkning av däck, sparsam körning, val av ny bil, motorvärmare mm.

Cykelauktion och Cykelfix
Tempus och det sociala företaget Macken auktionerar ut ett urval av sina renoverade och begagnade
cyklar. De erbjuder även hjälp med enklare cykelreparationer, ger värdefulla ”gör-det-själv-tips” och
berättar om sina verksamheter.

Ögonkontakt
Kommunens ansvarige för trafiksäkerhetskampanjen Ögonkontakt finns på plats för att informera om
kampanjen och diskutera trafiksäkerhet med föräldrar och barn.

Medverkande är:
Lammhultcyklisterna
Politiker från Tekniska nämnden
Tjänstemän från Tekniska förvaltningen och Miljö- och hälsoskyddskontoret
Länstrafiken Kronoberg
Cykel- och Fritidscenter
Jarys
Macken
Tempus
Kommunens klimat- och energirådgivare
Ögonkontakt

