
Verksamhetsberättelse 2022 
 

Vad roligt att få berätta om verksamheten 2022, det har varit ett intensivt år! 

Jämfört med 2020 och 2021 har vi ju också kunnat ses igen och ha möten där vi träffas på riktigt. 

Mycket uppskattat av många, det vet jag. 

Den engagemangsgrupp som vi startade 2021 har bytt namn till Aktivistgruppen för att bättre spegla 

det arbete de gör. 

För mig personligen har jag i år fokuserat på att vi i styrelsen ska bli ännu bättre och proffsigare så att 

vi kan ge bästa stöd och förutsättningar för de medlemmar som på olika sätt vill engagera sig eller 

helt enkelt ta del av de aktiviteter som löpande pågår. Det finns mycket kvar att göra för oss i 

styrelsen, inte minst runt den ekonomiska uppföljningen, men jag tycker att vi tagit ordentliga kliv 

under året. 

Nedan följer en summering av vad som skett inom kretsen under det gångna verksamhetsåret på ett 

antal olika områden.  

1. Turverksamheten  

Under verksamhetsåret har 14 turer arrangerats i kretsens regi. Antalet turer har varit 

detsamma som 2021. Rekrytering av fler turledare och mer marknadsföring av turerna 

önskas. Turerna syftar både till att ge medlemmar möjlighet att träffas cykla tillsammans 

men är också en form av service till alla personer som är intresserade av att komma ut och 

cykla och lära sig mer om Cykelfrämjandet. 

Samordnande för turverksamheten från styrelsen har varit Fredrik Holmqvist. 

 

2. Remissgruppen  

Under året 2022, har Remissgruppen lämnat synpunkter kring utvecklingen i Stockholms 

Stad. RUFS 2050, Detaljplan Del av Åkeshov pch Rissne Centrum.  

 

Vi har i december skickat in en överklagan av tvärförbindelsen i samarbete med 

organisationen Tvärnit Södertörn mot Tvärförbindelsen Sördertörns brist på satsningar på 

kollektivtrafik och hållbar mobilitet.  

 

Gruppen har ingått i ett kundskapsnätverk med andra remissgrupper i Cykelfrämjandet i 

Sverige och vi är taggade på att dela kunskap och ha en bättre dialog med andra delar av 

Sverige.  

 

Remissgruppen letar alltid efter flera medlemmar som är taggade på att kolla på åtgärder för 

cykling, och hoppas på att kunna bidra med mycket mer under 2023. 

 

Under 2022 har Terese Vangstrup varit sammankallande från styrelsen.  

 

3. Aktivistgruppen 

Under året har vi genomfört flera aktiviteter. Medlemmar deltog på Klimatriksdagen, 

arrangerade en gruppcykling för att uppmärksamma klimatmötet Stockholm+50 och deltog i 

arbetet med cykelkarnevalen. Gruppen är också aktiva i en återkommande gruppcykling i 



slutet av varje månad som kallas Critical mass. I slutet på året deltog även vissa medlemmar i 

ett evenemang som kallades Tomte Cykling. 

 

Under 2022 har Martin Gelinder varit sammankallande från styrelsen.  

 

4. Cykelkulturtrim  

CykelKulturTrim (CKT) 2022 organiserades av Bengt Kjällström, Jan Rozenbeek, Bengt Lidh 

och Magnus McPheat(kassör i styrelsen). En karta med 41 st kontroller med frågor gällande 

varje plats tillverkades och distribuerades.  

 

Ett hundratal betalande deltagare cyklade runt i år och vi har fått in ett stort antal startkort 

med 11 st med alla rätt och 8 st med endast ett fel. Många snubblade på fråga J8 där det är 

Hässelby-Kälvesta som har hemmaplan i ishallen vid Grimsta IP och inte Brommapojkarna IS 

(som inte existerar…). Tanken med CKT är att få folk att cykla i sina närområden.  

 

De startavgifter som tas in (100 kr) går oavkortat till kostnader (pappersprint och porto) och 

vinster (presentkort på Clas Ohlson). 

 

5. Volontärarbete  

Styrelsen vill rikta ett stort och hjärtligt tack till alla som hjälpt till att arrangera turer och 

kurser, som debatterat, deltagit i Klimatriksdag, cykeldemonstrerat och till och med sett till 

att Stockholm fick en fantastisk cykelkarneval! Ingen nämnd, ingen glömd.  

 

Alla aktiviteter, stora som små, gör skillnad i en förening som vår. 

 

Tackmiddagen för de aktiva 2021 hölls i mars 2022 och för 2022 nu i januari 2023. Helt klart 

en höjdpunkt för styrelsen att få möta och ta del av kretsens hjältar och deras arbete. Att 

bjuda på middag är det minsta vi kan göra för er som väljer att lägga er tid på att främja 

cyklandet i Storstockholm. Tack allesammans! 

 

För styrelsen, 

Lotta Ström 


