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TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

CYKELKARTA FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN
Utsläppen av växthusgaser gör att klimatet förändras och att jordens medeltemperatur
stiger. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av
växthusgaser. Sveriges mål är att senast år 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes
transporter vara minst 70 procent lägre jämfört med år 2010. För att nå målet måste antalet
bilresor minska. Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik måste öka. För att lyckas
med det måste gång- och cykelinfrastrukturen ständigt förbättras och allmänheten måste
informeras och inspireras. Kommunerna har ett viktigt ansvar i frågan och de flesta
kommuner jobbar aktivt med att öka och förbättra förutsättningarna för cykelresor.
En cykelkarta är en vanlig förekommande åtgärd som de flesta kommuner i landet tar fram.
En cykelkarta möjliggör för invånare och besökare att ta del av befintlig cykelinfrastruktur
och använda sig av den. Väl utformad information vad gäller innehåll och format kan bidra
till beteendeförändringar. Information måste utformas på ett tilltalande sätt och bör nå
mottagaren vid rätt tillfälle. Gällande resevannor är det vanligt att man ändrar sina vannor
när man flyttar, byter jobb eller livssituation. Om kommunen når dessa personer med
relevant information vid dessa tillfällen, till exempel information till nyinflyttade, då ökar
chanser till att lyckas med att öka cyklandet.
Den senaste cykelkartan som jag känner till är daterad 2009. Jag hoppas att kommunen har
byggt många nya cykelvägar sedan dess i syftet att förbättra förutsättningar för invånarna
och besökare att transportera sig på ett sätt som främjar hälsan och miljön. Oavsett
utvecklingen av cykelinfrastrukturen, så finns det inte en cykelkarta tillgänglig i dagsläget,
inte i pappersformat och inte heller på nätet.
Mot denna bakgrund yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram en
cykelkarta och sprida information om kartan till invånare och besökare.
Dolores Öhman (Miljöpartiet de gröna i Hässleholms kommun)
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