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Ordförande Per Hasselberg 

Vice ordförande Marie Pellas 

Kent Larsson 

Rune Karlberg 

André Karlsson  

Nya ledamöter: 
Peppe Hämeenniemi 
 
Mitt namn är Peppe och jag är ordförande för 
Västerås-kretsen och har varit så sedan vi 
startade upp kretsen för drygt åtta år sedan. Jag 
kommer från en lång räcka av cykelhandlare då 
både min farfar och far varit cykelhandlare i 
Leksand. Mitt intresse inom cykling är cykelpolitik 
och hur vi kan förändra samhället till att bli så bra 
som det bara kan bli. Till vardags så arbetar jag 
som IT-konsult med fokus på att få team att 
arbeta så bra som möjligt. Jag bor och jobbar i 
Västerås sen drygt 15 år tillbaka men är från 
Leksand från början men har även bott i 
Norrtälje, Linköping och Växjö. 
  



Nicole Elvirsson 
 
35 år som läser på Lunds universitet till 
Högskoleingenjör inom väg- och trafikteknik. 
 
Bor utanför Eslöv, i ett litet hus på landet i ett 
område som heter Råröd och ligger precis intill 
Ringsjön. 
Har alltid cyklat mycket och tyckt det var det 
självklara färdmedelsvalet när jag bodde mer 
centralt och anser fortfarande att det är ett 
viktigt färdmedel som jag gärna avvänder mig av 
så ofta jag kan. Jag har lite mer än en mil in till 
Eslövs centrala delar och stationen för vidare 
transport, strax milen på andra håller till Höör 
och bara 5 km in till Stehag station.  
  
Jag hade önskat bättre möjligheter i Eslöv för 
cykelparkering och bättre förbindelser för oss 
som vill cykla även mellan tätorterna, till exempel 
för min del till Stehag station som är min närmsta 
kollektivtrafiknod. Detta gör att jag just nu skriver 
mitt examensarbete angången cykelinfrastruktur 
på landsbygd och mellan tätorter inom kommun.  
  
På sommarhalvåret cyklar jag så mycket jag kan 
och tycker att cykelfrämjandets jobb är av 
yttersta vikt för att ännu fler ska cykla. Dessutom 
tycker jag att vi har goda möjligheter att öka 
andelen som cyklar även utanför stadskärnorna 
och mellan tätorterna. 
  
Har två hundar som vi aktivt försöker cykla med, 
både för motion och för att det är trevlig 
sysselsättning under de varmare månaderna. 
Utöver skola, jobb och hundar tränar jag även 
crossfit på relativt hög nivå. 
 

 



Mambona Bojang  
 
Hej jag är en 41 åring som bor söder om 
Stockholm i Fruängen med min son som är 10 år. 
Han bor varannan vecka hos mig och min särbo. 
 
Jag har jobbat inom restaurang en stor del av 
mitt liv men alltid haft ett stort intresse för 
motorcyklar, cyklar, hälsa och motion 
 
Driver nu Cykelmecken i Aspudden sen 2021 där 
vi inriktar oss på återbruk av cyklar genom att vi 
blästrar och lackerar cykelramar som är slitna för 
att ge dem nytt liv och ny livslängd. Vi har även 
verkstad, butik och hemsida där vi säljer våra 
cyklar och merch. På somrarna försöker vi även 
stötta unga genom jobb samt att göra detta till 
en social samlingsplats för folk som gillar cyklar 
med bland annat gruppcyklingar i Stockholm 
(förra året ställde vi 
upp med ett cykelteam i Cykelbud-SM) 
Målet med cykelmecken är att det ska bli en 
knutpunkt för såväl den inbitne som den nya 
cyklisten. 
 
Målet i år är att sälja ännu mer återbrukade hojar 
som vi har custom lackerat för att folk ska få upp 
ögonen för återbruk och snygga lackeringar. 
 

 

Jessica Berg 
 
Jag är utbildad samhällsplanerare som till vardags 
arbetar som infrastruktur- och 
kollektivtrafiksamordnare i Trosa kommun. Jag 
har ett stort engagemang för miljö- och 
klimatfrågor och arbetet med hållbar mobilitet 
ligger mig extra varmt om hjärtat. I en närförort 
till Stockholm bor jag med man och två barn. 
Cykel är mitt främsta transportmedel, jag cyklar 
varje dag året om, och lastcykeln är familjens 
bästa vän. 
 

 
 


