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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. Utmärkelsen ger 
arbetsplatsen stärkt 
image samt friskare och 
sundare medarbetare. 
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 
användas 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 
omklädningsrum 
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 alla arbetsplatser som gör det 
lätt att välja cykeln har vi tagit fram utmärkelsen 
cykelvänlig arbetsplats. Utmärkelsen är öppen för 
alla arbetsplatser i nacka med minst 10 anställda. 
beroende på hur många kriterier arbetsplatsen 
uppfyller finns tre nivåer, från en till tre stjärnor. 
Det kostar inget att delta.

Vad kräVs för att uppnå de olika 
stjärnniVåerna?
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 arbets-
platsen uppfylla samtliga kriterier. 

Vilken niVå Vi ska sikta på? 
vissa arbetsplatser uppfyller kanske många kriterier 
sedan tidigare medan andra får börja från början. 
vi rekommenderar att ni går igenom kriterierna 
och gör en bedömning av vad som är möjligt att 
åstadkomma på er arbetsplats. Det går utmärkt 
att börja med att sikta på en stjärna och sedan gå 
vidare till nästa nivå. 

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 10 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”. beviset för utmärkelsen är ett diplom. 

hur kontrolleras att kriterierna 
uppfylls? 
arbetsplatserna rapporterar de kriterier som 
uppfyllts. vi förbehåller oss rätten att genomföra 
stickprovskontroller för att kontrollera att  
kriterierna uppfylls.

Vår arbetsgiVare Vill inte anmäla 
oss, kan jag registrera oss? 
Utmärkelsen cykelvänlig arbetsplats vänder sig till 
arbetsplatser, inte till enskilda anställda. om din 
arbetsplats inte är med i dagsläget, ta upp frågan 
med ansvarig på din arbetsplats. Det är klart ni ska 
vara med!



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

Stärk er image, Få FriSkare  
och Sundare medarbetare  

– bli en cykelvänlig  
arbetSplatS!


