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på väg åt rätt håll 
- trafikantveckan år 2012

Mellan den 16 och den 22 september infaller årligen den Europeiska trafikantveckan. Under denna 
vecka arrangeras olika evenemang kring hållbart resande runt om i Europa. Årets tema ”På väg 
åt rätt håll” syftar till att förbättra trafikmiljön och motivera människor att cykla, gå och använda 
kollektivtrafiken i en större utsträckning. 

I Sverige är omkring hälften av alla bilresor kortare än fem kilometer. Under de första kilome-
trarna är bilens utsläpp av farliga ämnen 50-60 gånger högre per kilometer än efter det att motorn 
blivit varm. Dessutom har Gislaveds kommun en mer bränsleslukande fordonspark än vad Sverige 
generellt har. Gislaveds kommun en vision om att vara fossilbränslefri år 2050 och vi arbetar för 
att kommunens invånare ska låta bilen vila lite oftare, vilket leder till renare luft, minskat buller, 
ökad tillgänglighet och säkrare trafikmiljö.

DEtta hänDEr I GISlavEDS koMMUn
Under trafikantveckan kan allmänheten möta representanter från kommunen för att diskutera 
folkhälsa samt miljö, klimat och energifrågor. Jönköpings länstrafik kommer dessutom att vara med 
oss under onsdagen och torsdagen och ge möjlighet till diskussion kring kollektivtrafikfrågor samt 
erbjuda rabatterade busskort. Möt oss på:

Torget vid Folketshus i Anderstorp - onsdagen den 19/9 kl. 12.00- 15.00 
Torghuset i Smålandsstenar - torsdagen den 20/9 kl. 12.00- 15.00
Gågatan i Gislaved - fredagen den 21/9 kl. 12.00- 15.00

ta tillfället i akt att provköra en elcykel, ta en titt på kommunens nya elbil Elmer samt diskutera 
hälsa, miljö och klimatsmart resande över en kopp kaffe.

Media inbjuds att ta del av aktiviteterna som pågår i Gislaveds kommun.

kontaktinformation
vill du veta mer kan du kontakta följande personer:

Jessica Stridh, energi- och klimatrådgivare: 0371-812 35
Maria alm, miljö- och klimathandläggare: 0371-815 43
anna Gamlén, folkhälsostrateg: 0371-811 54

Du kan även läsa mer om trafikantveckan på:
www.trafikantveckan.nu 


