Lördagen den 24 september på Stortorget
Årets Trafik- och klimatdag blir en alldeles speciell familjedag, fylld med roliga och intressanta
aktiviteter för alla åldrar. Några utav dagens höjdpunkter är att Cykla Musikmilen till levande musik,
cykelauktion med försäljning av nyrenoverade cyklar och skattjakt i biogasbussen.
Se hela programmet för Trafik- och klimatdagen (se nedan)
Ett extra stort fokus på cykeln
Cykeln är ett uppskattat transportmedel bland många Växjöbor, den finns i en mängd olika varianter
och användningsområdena är flera. För många är cykeln det optimala färdmedlet men även elbil och
kollektivtrafik bidrar till ett hållbart resande. Trafik- och klimatdagen ger dig möjlighet att både
prova, se och få information om olika hållbara färdsätt i Växjö.
Vi hälsar alla välkomna till Stortorget i Växjö, lördagen den 24 september, klockan 10.00 – 13.30.
Trafik- och klimatdagen är en europeiskt samordnad årlig kampanj (EUROPEANMOBILITYWEEK)
som ger draghjälp och stöd till kommuner och andra aktörer som vill lyfta fram åtgärder som
underlättar och uppmuntrar till hållbara resor och transporter. Förra året deltog nästan 2000
kommuner och städer i 45 länder tillsammans med regioner, företag och ideella organisationer.
Det kan handla om att lyfta fram aktiviteter inom t.ex. kollektivtrafik, gång och cykel, resfria
möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.
I år är kampanjens tema ”Hållbart smarta resor och transporter – en investering för Europa!”
Årets slogan är ”Res hållbart – Lönsamt och smart!”

Detta händer på Trafik- och klimatdagen lördagen den 24 september, kl. 10.00 – 13.30:

Upplev Musikmilen på cykel!
Alla cyklister i Växjö hälsas välkomna till Stortorget för att cykla Musikmilen. Det kostar inget och alla
som cyklar får ett sadelskydd. Lammhultscyklisterna håller samman ”cykeltåget” som till levande
musik tar oss runt den natursköna sträckan. Efter cykelturen bjuds alla som cyklat Musikmilen på
kaffe och restaurang XX erbjuder lunch till rabatterat pris för alla som cyklat Musikmilen.
Alla med cykel är välkomna och vi startar från Stortorget kl. 12.00. Kom i god tid!

Att cykla Musikmilen är starten på ett årligt återkommande arrangemang för att uppmärksamma
glädjen och fördelarna med att cykla i Växjö.
Musikmilen på cykel arrangeras i samarbete med
IFK Växjö, Växjö Löparklubb och Lammhultcyklisterna

Cykelauktion & Cykelservice
Behöver du en bra begagnad cykel? Kom och lägg bud när Macken och Tempus arrangerar en auktion
med nyrenoverade cyklar. Auktionen pågår mellan kl. 10.30 – 11.30. Under övrig tid kan du få hjälp
med enklare åtgärder och justeringar på din cykel och ta del av värdefulla gör-det-själv-tips.

Länstrafiken och biogasbuss
Länstrafiken finns på plats med en biogasbuss, säljer och laddar Resekort till rabatterat pris, bjuder
alla barn på skattjakt i bussen och informerar om hållbart kollektivt resande.

Funderar du på en ny cykel?
Växjös Cykelhandlare finns på plats och låter dig prova ett urval av cyklar i olika modeller. Passa på
att provcykla och få tips och råd av dem som kan cyklar bäst.

”Trafikdialogen”
Politiker och tjänstemän från kommunen finns på plats under hela dagen för att diskutera Växjös
trafiksituation och hur den påverkar vår vardag, miljö och klimat. Information om Ögonkontakt.

Nyfiken på elbil?
Kommunens energi- och klimatrådgivare finns på plats med en elbil och ger information om
laddstolpar, energimärkning av däck, sparsam körning, val av ny bil, motorvärmare mm.

Spring Musikmilen!
Vill du springa Musikmilen går det bra att efteranmäla sig mellan kl. 9 – 11.30.

