
Vi som jobbar i styrelsen är: 

Claes-Roland Tagesson, ordf., 073-43 83 173, c.r.tagesson@telia.com 
Barbro Toftgård, sekr., 073-044 76 68, b.toftgard@telia.com 
Sven-Ove Jacobsson, kassör, 070-092 51 09, 
 jacobsson.s@hotmail.com 
Göran Siden, v. ordf., 076-363 71 00, gosiden@gmail.com 
Eivor Johansson, 070-309 21 95, ejoej@telia.com 
Ersättare: Olle Haraldsson, 073-757 84 19, olle.haraldsson@telia.com 
Tommy Löfquist, 0703-77 39 24, tommy.lofquist@gmail.com 
Kontakta oss gärna för idéer och synpunkter! 

Du kan också besöka oss på vår hemsida: 
www.cykelframjandet.se 

Tisdagscyklingen utgår alltid kl 18.00 (undantag kan finnas, 
se programmet för tisdagscyklingar) från Halmstad Slott. 

 

 

Halmstads/Laholms ortskrets 

Cykla med oss! 
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Lite information om Cykelfrämjandet 

Riksorganisationen Cykelfrämjandet vill öka intresset för cy-
keln som transportmedel och sprida kunskap om alla fördelar 
som cykling ger för miljö, hälsa och livskvalitet. Cykelfräm-
jandet arbetar på riksplanet bl.a. som en lobbyorganisation för 
bättre villkor för cyklister. 
Varje år ordnas Cykelturistveckan (CTV) någonstans i landet. 
Årets Cykelturistvecka äger rum i Kristianstad vecka 32. Mer 
information om CTV finns på www.cykelframjandet.se. 

Vi i Halmstad-Laholms ortskrets arbetar också med att påver-
ka lokala politiker och tjänstemän att utveckla och höja kvali-
teten på cykelvägnätet. Vi hjälper till i trafiksäkerhetsarbetet, 
och vi vill på alla sätt bidra till ökad användning av cykeln, 
både till vardags och på fritiden. 

Men vi gör också mycket direkt för våra medlemmar genom 
att ordna cykelturer och andra arrangemang, som framgår av 
vårt årsprogram. 
Våra tisdagscyklingar (se särskilt program eller HP:s Alma-
nackan) har blivit en tradition i Halmstad och är mycket po-
pulära som ett sätt att umgås, att motionera och att lära sig 
mer om staden och dess omgivningar. 

 
MEDLEMSKAP: 
Huvudmedlem 275:-. Familjemedlem 75:-. Ungdom & student  
100:-, medlemskap för dig t.o.m. det året du fyller 26 år. 
Du anmäler dig på www.cykelframjandet.se så skickar vi informa-
tion och faktura till dig. 
Som medlem får du tidningen CYKLING fyra gånger per år. Den 
innehåller bl.a. resereportage och många praktiska tips. 
I medlemskapet ingår också en olycksfallsförsäkring samt rabatt i 
vissa butiker. 
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ÅRSPROGRAM   2019 
TISDAGSCYKLINGARNA börjar den 7 maj och pågår hela somma-

ren t o m augusti. 
Start varje tisdag kl 18.00 framför Halmstads Slott.  
Olika mål varje gång, vilka annonseras i HP: s ”Almanackan”.  
Vi hoppas på många fräscha nya besöksmål.  
Alla är välkomna att lämna förslag till intressanta turer.  
Första turen bjuder föreningen på korvgrillning, sedan tar var 
och en med sig fika själv.  
Program för hela sommaren kommer att delas ut vid de första tu-
rerna. Kontaktperson Göran Sidén, 035-213377, 076-3637100.  

24-26 maj Vårcykling på Öland  
       Lagom långa turer med intressanta upptäkter av orkidéer,  
       vackra liljekonvaljefält och fåglar av olika slag.  
       Sven-Ove o Ulla Jacobsson guidar oss på Öland.  
       Två övernattningar på B & B Torget 1 i Mörbylånga.  
       Avresa från Halmstad med bilar och cyklarna på släpvagnar.  
       Kontaktperson Sven-Ove Jacobsson, 035-35109, 070-0925109.  

Ev. Höstcykling i början av september, dagstur 

22 okt Medlemsmöte 18.00 på Alla Hjärtans Hus, Kyrkogatan.  
       Maud Jägbrink kommer att berätta om en cykel- och båttur  
       som hon gjort på Donau. 

Årsmöte i början av mars varje år. 

Välkommen på våra aktiviteter, och ta gärna med dig en vän!  

Kolla gärna på vår hemsida www.cykelframjandet.se för eventuella 
ändringar i programmet.

Vi samarbetar med


