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Samverkan ska få fler att välja cykeln 
 
Fler ska vilja och kunna cykla i Varberg! På lördag är det cykelns 
dag och vi vill passa på att uppmärksamma det gemensamma arbete 
som pågår för att främja cykling, och i förlängningen folkhälsan.  
 
Fler ska kunna cykla effektivt och säkert på attraktiva stråk. En ökad cykling 
bidrar till kommunens mål om en hållbar samhällsutveckling och du förbättrar 
inte bara din egen fysiska- och psykiska hälsa utan påverkar även miljön positivt 
med minskade luftföroreningar och bullernivåer om du tar cykeln istället för 
bilen. 
 

- Vi arbetar kontinuerligt med cykelfrämjande insatser, där vi på olika sätt 
försöker motivera fler att cykla. Arbetspendlingen är ett exempel där 
kommunen utvecklar cykelstråk för att få en högre standard än det 
övergripande cykelvägnätet för att göra cykling till ett tidseffektivt 
alternativ till bilen, säger Emma Cejie, trafikplanerare, hamn- och 
gatuförvaltningen. 

 
Säkra cykelparkeringar 
En annan viktig del i att få fler att välja cykeln handlar om att förebygga 
cykelstölder. Varberg är, enligt brottsstatistiken, en trygg kommun att leva och 
vistas i, men en brottstyp som sticker ut är antalet cykelstölder. Årets 
medborgarlöfte handlar därför om att förebygga cykelstölder, något som bland 
annat innebär att identifiera vilka platser som är mest drabbade och öka polisiär 
patrullering runt dessa platser. Parallellt arbetar kommunen för en bättre service 
för cyklister genom bland annat förbättrade och säkra cykelparkeringar. 
 

- För att försvåra en stöld ska man låsa fast cykeln i ett ställ och använda ett 
ordentligt lås som gör det svårare att använda sig av exempelvis en 
bultsax. Ställ cykeln på en plats där det rör sig mycket människor och har 
man en elcykel ska man ta med batteriet när man lämnar cykeln, säger 
Richard Hiller, kommunpolis i Varberg. 

 
Samverkan pågår 
I kommunens cykelplan beskrivs vilka åtgärder som behöver genomföras för att 
främja cyklandet i kommunen. För att öka tryggheten, minska brottsligheten och 
främja folkhälsan samverkar Varbergs kommun, Polisen, Räddningstjänsten 
Väst, Region Halland genom lokala nämnden Varberg. Med konkreta och tydliga 
mål kan aktörer med olika ansvarsområden arbeta i samma riktning och 
samverka för att nå målen.  
 
För mer information, kontakta: 
Emma Cejie, trafikplanerare Varbergs kommun, telefon 073-332 99 07 
 
Richard Hiller, kommunpolis Varberg, telefon 010-566 02 60 
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