
 
 

 
 
 
 

  

 
Cyklar som främjar integration 
 
Under VARBERG CALLING for Peace har det samlats in pengar till en cykelpool 
för integration. Frivilliga bidrag, gula paraplyer och boken PEACE by PIECE 
har tillsammans bidragit till att VARBERG CALLING for Peace i samarbete med 
CycleEurope nu skänker 30 cyklar till Varbergs asylboenden. 
 
Många asylsökande bor på landsbygden och kommunikationer in till tätorterna är 
inte alltid så bra. Därför finns det ett behov för de boende att själva kunna ordna 
transport, och cyklar är ett alternativ. 
 
Röda Korset Varberg har varit motor för insamlingen som resulterat i totalt 
60 000 kr. Studieförbundet ABF kommer att arrangera studiecirklar om 
trafikregler och cykelskötsel för dem som vill och cirkeldeltagarna kommer att 
ansvara för cyklarnas tillstånd. Det planeras också för en mobil cykelverkstad 
med reparationsverktyg och reservdelar. I cykelstaden Varberg finns mycket 
kompetens och erfarenhet, och även cykelklubbar och handlare inbjuds att ta del i 
projektet.  
 
Fredag den 29 april lämnas cyklarna över från Cycleurope och representanter för 
samarbetsparterna finns på plats. Då kommer även cyklarna att köras ut till 
respektive asylboende, och det finns möjlighet för press att följa med.  
 
 
Tid: Fredag 29 april kl 10.00 
Plats: Cycleurope, Birger Svenssons väg 28H 
 
 
För mer information, kontakta: 
Annica Cauchy, verksamhetschef Röda Korset Second Hand, 070 - 510 11 14 
E-post: annica.cauchy@redcross.se 
 
Christina Josefsson, chef kultur- och fritidsförvaltningen, 070 – 298 82 53 
E-post: christina.josefsson@varberg.se 
 
Johanna Smedberg, kommunikatör Cycleurope Sverige AB, 0340-861 68 
E-post: johanna.smedberg@cycleurope.se 
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