Filmen ”Velomobil i Arktis” med Urpo Taskinen från Naturskyddsföreningen kommer att visas före
den första programpunkten. Filmvisningen startar 9.35.
I samband med pauserna kommer du att ha möjlighet att prata cykel med representanter från
Cykelstället, NTF, Cykelfrämjandet, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Luleå kommun.

Tid

Programpunkt

Medverkande

10.00 - 10.05

Inledning

Eva Sundgren, Moderator

10.05 - 10.10

Mål och visioner för ökad cykling

Anja Johansson, Ordförande
Stadsbyggnadsnämnden

10.10 - 10.35

Är det vettigt att cyklingen är på frammarsch?
Hälsovinster med vardagsmotion och hur
färdvägsmiljön påverkar var vi vill röra oss

Peter Schantz,
Professor Gymnastik- och
idrottshögskolan

10.35 - 10.50

Det är varmare att cykla tillsammans
Presentation av "Årets Vintercykelinnovation" Vintercykling för barn

Anna-Karin Lindqvist,
Universitetslektor Luleå
tekniska Universitet

10.50 - 10.55

Samtal med en av Luleås Vintertrampare
Hur gick det att gå från bilist till vintercyklist? Och
den stora frågan, blir det någon cykling i vinter?

Eva Sundgren & Per Kroon,
Vintertrampare 2017/18

10.55 - 11.25

Fika & besök hos utställarna

11.25 - 11.55

Cykla för ett hållbart samhälle
Hur kan cykling minska vår miljöbelastning och
vad innebär en ökad användning av el-cykel?

11.55 - 12.05

Bensträckare

12.05 - 12.45

Om konsten att leva utan bil
Hör David berätta sin historia som börjar med en
stor fascination för allt som brummar och slutar i
en passion för cykeln.

David Sennerstrand,
vardagscyklist, skådespelare
och cykelbloggare

12.45 - 13.00

Luleå Kommuns cykelarbete
Kommunens arbete med beteendepåverkan och
satsningar på cykelinfrastruktur

Johan Eriksson,
Sektionschef
Stadsbyggnadsförvaltningen

13.00 - 13.45

Lunch

13.45 - 14.00

Cykelinnovationer & intro till workshop
Kan vi öka andelen som cyklar genom att
stimulera till utveckling av nya idéer och
innovationer.

14.00 - 14.55

Workshop - cykelinnovationer

14.55 - 15.00

Avslut

15.00 - 15.30

Fika & besök hos utställarna

Anna-Klara Ahlmer,
Trafikplanerare Trivector
Traffic

Emil Törnsten, Svenska
Cykelstäder och
Cykelfrämjandet

Eva Sundgren, Moderator

