
 CYKELFRÄMJANDET I GÖTEBORG 

 Verksamhetsplan för år 2022 

 Föreningen hade vid utgången av 2021 

 - 597 huvudmedlemmar 
 -  88 familjemedlemmar 
 -  62 cykelkursmedlemmar 
 -  12 ungdomsmeldemmar 

 dvs. sammanlagt 759 medlemmar. En ordentlig ökning från föregående år (709). Vi är osäkra 
 på anledningen till ökningen, men misstänker att det är den positiva uppmärksamhet 
 föreningen har fått för trafikutskottets verksamhet. Vi ska arbeta för mer av samma slag 
 2022. 

 Planerade aktiviteter för 2022 är: 

 utfärder  – turer under helger med varierat innehåll  för att öka tillgängligheten och intresset 
 för vårt arbete. 

 cykelorientering  – Annika Persson och Ingemar Mattsson  har gjort i ordning och inbjudit till 
 en cykelorientering med temat ”konst”. Cykelorienteringen kommer att pågår fram till den 30 
 september. Annika och Ingemar har också meddelat att detta är den sista cykelorienteringen 
 i deras regi. 

 Säröleden  - årlig cykling för 48:e gången i slutet av augusti 2022. Cykling 50 km med 
 deltagaravgift och priser. Vi hoppas i år på fler deltagare än förra året, då endast 51 cyklister 
 kom till start. . 

 möten  – årsmöte, styrelse och kommittémöten 

 trafikfrågor  – vi arbetar aktivt med trafikfrågor  gentemot kommunerna i vårt geografiska 
 område, främst Göteborgs kommun. Arbetet inriktas på trafikproblem på olika håll, försök att 
 påverka den framtida planeringen för cykeltrafiken, försök att påverka politikerna inför möten 
 i trafiknämnden, besvarande av olika remisser, i vissa frågor vara ”bollplank” för kommunen, 
 delta i cykelnätverk m.m. Vi har även startat en podd där vi ska intervjua politiker för de olika 
 partierna inför valet 2022. 

 samarbeten  – vi fortsätter vårt samarbete med andra  organisationer – Cykelköket. 
 Naturskyddsföreningen m.fl. i cykelfrågor 

 medlemsvärvning  – ett mål är att värva fler medlemmar  genom att 

 - öka synligheten i olika medier, även i sociala medier                                                         - - 
 - synas mer på olika cykelrelaterade evenemang 
 - förtydliga kommunaktionen kring vårt arbete samt hur man kan engagera sig 

 kommunikation med våra medlemmar  – medlemsinformation  skickas ut två gånger per år 
 – inför årsmötet och inför Säröleden. 

 särskilt fokus för året  – barn och cykling. Vi kommer  att fortsätta att arbeta för att få cykling 
 integrerad i skolornas verksamhet samt undersöka andra möjligheter till att cyklandet bland 
 barn ökas. Vi anordnar cykellekar som riktar sig mot föräldrar och barn samt arbetar för att 
 bygga nätverk kring barn och cykling. 



 tandemcyklar  – vi har fått bidrag för att köpa två tandemcyklar och har beställt dessa under 
 gångna året. När vi får leverans ska cyklarna integreras i andra delar av verksamhet så att 
 folk som har svårt att cykla ensamma får uppleva glädjen av att färdas på två hjul. 

 Vår lokal på Lilla Munkebäcksgatan 11 A är basen för verksamheten. Den används som 
 samlingsplats för olika aktiviteter, för möte och som förvaringsplats. 

 Styrelsen 


