
ÄR DIN  
ARBETSPLATS  
CYKELVÄNLIG?

 C
YK

ELVÄNLIG

  A

RBETSPLATS



Cykelvänlig arbetsplats är en  
utmärkelse till arbetsplatser  
i Nacka som gör det lätt för  
anställda att cykla, både till och 
från arbetet och i tjänsten. Att 
göra arbetsplatsen cykelvänlig  
gör den även till en mer attraktiv  
arbetsplats. Det är klart ni ska 
vara med!

ÄR DIN  
ARBETSPLATS  
CYKELVÄNLIG?

Hur många stjärnor får din arbetsplats?

1. Vi har en cykel par  - 
k ering för med arbetare/
besökare med möjlighet 
att låsa fast cykeln med 
ramlås i anslutning till 
arbetsplatsen. 

2. Vi har tillgång till en 
cykelpump som är  
enkel för alla att använda. 

3. Vi tillhandahåller  
egna cyklar för  
tjänsteresor. 

4. Vi erbjuder cykel-
hjälmar som kan an- 
vändas vid tjänsteresor. 

5. Vi har en cykel-
ansvarig/cykelinspiratör 
eller motsvarande på 
arbetsplatsen.

1. Vi har en  
cykelparkering med 
tak eller väderskydd  
utomhus eller ett  
skyddat utrymme 
inomhus.

2. Vi erbjuder en årlig 
aktivitet som upp-
muntrar till ökad cykling.

3. Vi har cykelrelate-
rad information  
på vårt intranät,  
i personaltidningen etc.

4. Vi har minst  
en elcykel för  
tjänsteresor.

5. Vi har personer  
i ledande ställning på 
arbetsplatsen som  
cyklar till arbetet eller  
i tjänsten.

1. Vi har fungerande  
dusch och om- 
klädningsrum  
och utrymme för  
förvaring av kläder  
på arbetsplatsen.

2. Vi har en policy 
som styr mot tjänste-
resor med cykel.

3. Vi erbjuder minst  
två årliga  aktiviteter  
som uppmuntrar till 
ökad cykling.

4. Vi arbetar aktivt  
för att underlätta  
vintercykling.

5. Vi undersöker  
årligen andelen som 
cyklar till och från  
jobbet och i tjänsten.



FRÅGOR OCH 
SVAR OM  
CYKELVÄNLIG 
ARBETSPLATS

VAD ÄR CYKELVÄNLIG ARBETSPLATS? 
För att uppmuntra arbetsplatser som gör det lätt 
att välja cykeln har vi tagit fram utmärkelsen Cykel-
vänlig arbetsplats. Beroende på hur många kriterier 
arbetsplatsen uppfyller finns tre nivåer, från en 
till tre stjärnor.

VAD KRÄVS FÖR ATT UPPNÅ DE  
OLIKA NIVÅERNA?
Arbetsplatsen kan få en till tre stjärnor beroende 
på hur många kriterier som är uppfyllda. För att 
arbetsplatsen ska få en stjärna krävs att alla kriterier 
på nivån för en stjärna är uppfyllda. För två stjärnor 
krävs att alla kriterier på nivå ett och nivå två är 
uppfyllda. För att få tre stjärnor ska arbetsplatsen 
uppfylla samtliga kriterier. 

VI VILL VARA MED, HUR GÖR MAN? 
För information och anmälan  
www.nacka.se/cykelvanligarbetsplats

VEM KAN VARA MED? 
Alla arbetsplatser i Nacka med minst tio anställda 
kan vara med. Arbetsplatser kan vara både privata 
företag, organisationer och kommunala/offentliga 
verksamheter. 

VAD KOSTAR DET ATT VARA MED? 
Att vara med i ”Cykelvänlig arbetsplats Nacka”  
är kostnadsfritt. Eventuella kostnader för att 
uppfylla de olika kriterierna svarar arbetsplatsen 
själv för. 

HUR UPPMÄRKSAMMAS DE  
SOM DELTAR? 
Alla arbetsplatser som uppfyller kriterierna på 
någon nivå får utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats 
Nacka”. Nacka kommun delar ut diplom varje år  
vid en ceremoni i Nacka stadshus. 



För mer information och anmälan, www.nacka.se/cykelvanligarbetsplats

BLI EN MER ATTRAKTIV ARBETSPLATS 

MED FRISKARE MEDARBETARE


