
Cykelfrämjandet Kristianstad 
Verksamhetsberättelse 2022 

 

En summering av verksamhetsåret följer nedan. 

Aktiviteter 

Vi har under verksamhetsåret gjort två aktiviteter gemensamt. 

Granskning av cykelväg Kristianstad - Åhus 
Den 22:a maj gjorde vi en utflykt från Kristianstad till Åhus. Syftet var att titta på stråket ur ett 

pendlingsperspektiv. I långsam takt har vi tagit oss från Tivolibadet till klosterbageriet i Åhus. På flera 

ställen har vi stannat och diskuterat sträckans kvalitet. Kvalitetsbedömning är gjord och 

sammanställd i ett dokument där sträckningar och punkter har bedömts och kommenterats. Ett 

speciellt mål var att titta på de nyanlagda cykelöverfarterna utanför Sånnaskolan i Åhus, kommunens 

första cykelöverfart. Totalt deltog cirka 8 personer i träffen. 

Belysninsgträff 
I slutet på november, den 28:e, träffades vi utanför Naturum vattenrikets parkering. Syftet var att 

titta på cykelbelysning av olika sorter och lära oss mer om vad som finns. Deltagarna ombads ta med 

egen belysning som de ville berätta om till träffen. Det fanns rikligt med olika typer av belysning att 

titta på, både dynamodrivet, batteridrivet och kopplat till elcyklars elsystem. Vi fick uppleva hur de 

olika lamporna fungerade för mötande trafik. Totalt var vi runt 10 personer på träffen som 

avslutades med en sittning på Bishops Arms. 

Opinionsbildning 

Under året har vi lyckats få in flertal debattartiklar i media. Att hålla debatten levande genom att 

synliggöra cyklisternas perspektiv anser vi är en viktig del i kretsens arbete. 

Kristianstadsbladet 16:e februari, Lilla Paris - en stad för människor eller bilar? 

Riksförbundet Enskilda Vägar Bulletinen #2, Utan bilen stannar MRF 

Kristianstadsbladet 13:e maj, Kristianstad har byggt in trafikproblemet i gatumiljön 

Kristianstadsbladet 1:a augusti, Bättre tätorter med färre parkeringar 

Kristianstadsbladet 12:e september, Kristianstad, den halva cykelkommunen 

Samtliga debattartiklar ligger på Cykelfrämjandet Kristianstads hemsida för läsning. 

Kontakter och samverkan 
I början på februari, på vintercyklingens dag, publicerade vi på Facebook-sidan en intervju med 

vintercyklaren Anna om hennes erfarenheter av att cykla 14 kilometer enkel väg året runt. 

Cykelbanan mellan Everöd och Degeberga fick ny beläggning, vi deltog på invigningen den 9:e april, 

många givande samtal med både politiker, tjänstemän och allmänhet. 

Trafiksituationen runt Stora torg föranledde ett möte den 7:e juni med projektet Levande 

stadskärna, från kommunen representerat av Mikael Persson (näringslivsutvecklare).  

Förskolan Vildriket blev intervjuat av Cykelfrämjandet Kristianstad angående deras användning av 

lastcyklar som en del av barnens utflyktsverksamhet. Intervjun publicerades på vår Facebook-sida 

den 23:e juni. 



Vi lämnade tre enkla förslag som hade underlättat mycket för cyklingen i Kristianstads kommun till 

enhetschef på Tekniska förvaltningen, Jonas Schrevelius. Mötet skedde den 1:a juli. 

Cirkus Arté Diem utanför Tollarp höll den 16:e juli en cykelcirkusdag där vi var representerade med 

information och ett lotteri där de som anlänt med cykel kunde vinna två olika cykelbelysningar.  

Under Skördefesten 3:e september i Tivoliparken har vi deltagit med informationsbord och många 

givande samtal. 

Kretsen har blivit medlem i kommunens klimatsamrådsgrupp, där första träffen hölls den 28:e 

oktober. Vi har presenterat oss och Cyklistvelometern, då träffen handlade om cykling. 

Remisser 
Vi har lämnat ett remissvar, den 1:a augusti, angående en planerad ombyggnad av Hönedalsvägen - 

Östra Kaserngatan. 
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