
INFORMATION TILL DELTAGANDE FÖRETAG:

HÅLLBARA SÄTT ATT TA OSS TILL OCH FRÅN ARBETET
Sträva till att främja god personalhälsa och minimera CO2-utsläpp genom  
att ta oss till och från jobbet på ett hållbart sätt. 
#hållbarastorföretagcyklar

Åland Post tillsammans med Optinova vill utmana de övriga företagen i Nätverksgruppen Hållbara 
storföretag på Åland att delta i vårens cykelkampanj 2019. 
Tillsammans ska vi sporra våra medarbetare till att lämna bilen hemma så mycket som möjligt under  
en fyra månaders period. 

Även om kampanjen heter cykelkampanj kan man också delta genom att promenera/samåka/åka 
buss för att så många som möjligt ska kunna delta.

Spelregler

1 p cykla/gå till och från jobbet (< 5 km) 
2 p cykla/gå till och från jobbet (> 5 km) 
1 p åka buss till och från jobbet 
0,5 p samåka till och från jobbet (per samåkare)

Tar du cykeln bara ena vägen, ja då får du bara 0,5 p. Samma gäller  
samåkning och buss: poängen halveras om du bara åker ena vägen. 

Fyll i dina poäng på poängbladet (pdf). Mejla in ditt resultat efter  
varje månad senast den 10 juni, 10 juli, 10 augusti och 10 september.  
Vinnare av månadens vinst meddelas den 15 varje månad.

Kampanjen pågår under maj, juni, juli och augusti månad.

 Exempel på vinster:

 1. Huvudvinsten (cykel till värdet av 500–600 €, City Sport och Cykel) dras bland de som har  
  topp tio poäng när 4 månader har passerat.
 2. Varje månad kan de som har passerat 15 poäng vara med i utlottningen av en cykelservice  
  från Peters Cykel & Sportservice (värde 50 €/service = totalt 200 € för alla fyra)
 3. Bland alla som deltagit lottas ett pris ut till vinnaren och en vän t.ex. en guidad tur med  
  fatbikes från Jetski Åland (2 h guidad till ett värde av 90 €) https://jetskialand.ax/fatbike/

 Företagen kan om de vill redovisa hur mycket CO2-utsläpp som har ”sparats” genom denna  
 kampanj. Då behöver deltagarna redovisa för hur de normalt tar sig till jobb, hur lång väg  
 de har till jobb. Om de tar sig till jobb med bil så behöver de också uppge hur många CO2 g/km  
	 bilen	släpper	ut	(denna	information	finns	i	de	flesta	bilars	registerutdrag)	för	att	kunna	räkna	ut	
 detta. (CO2 g/km x körda km) / 1000 = CO2 kg utsläpp 
 Ex. Audi Hybrid (89 x 25) / 1000 = 2,225kg CO2



INFORMATION SOM KAN ANVÄNDAS SOM SPORRAR  
DELTAGARNA T.EX. ATT SÄTTA UT PÅ ERA INTERNA SIDOR.

Tips:

Vill du cykla men kanske har 20 km till jobbet och tycker att det blir alldeles för långt?  
Ta bilen 15 km och cykla de resterande 5 km.

Slogans att använda sig av under kampanjen:

Medelålänningen spenderar ca 1000 € på bensin per år. 
Källa: Uppskattning baserat på hur långt lokala bilar färdas, medelförbrukning och rådande bensinpriser

Sammantaget lägger ålänningen 6 296 € per år på transport.
Källa: De åländska hushållens konsumtion 2016

Ca 40 procent av växthusgasutsläppen inom ansvarfördelningssektorn härstammar från trafiken. 
Korta sträckor är dåligt för förbränningsmotorer eftersom de uppnår bäst effektivitet när de körts 
varma vilket inte hinner ske vid korta körsträckor.

Källa: Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030

Den mest hållbara energin är – oavsett källa – den som inte konsumeras.
Bärkraft.ax: Statusrapport 2 (mål 6)

Vill du bidra till 11 av de 17 globala målen på daglig basis? Välj då cykeln!

Källa: Eu Cycling Strategy

Danmark är ett föregångarland då det gäller att hoppa på cykeln istället för att sätta sig i bilen.  
Om hela EU:s befolkning skulle cykla lika mycket som de gör i Danmark skulle vi tillsammans  
minska vårt CO2-avtryck med upp till 120 miljoner ton CO2-ekvivalenter per år.
Källa: Eu Cycling Strategy

Länkar till källor:

Statusrapport 2: 

https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/media/statusrapport2.pdf

Klimat- och energistrategi:

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lr_energi_klimatstrat_2030.pdf

De åländska hushållens konsumtion 2016

https://www.asub.ax/sites/www.asub.ax/files/statistics/konsumtion_2016_0.pdf

Eu Cycling Strategy

https://ecf.com/sites/ecf.com/files/EUCS_full_doc_small_file.pdf

Summary: https://ecf.com/sites/ecf.com/files/EUCS_Summary_small_file.pdf


