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Cykelkonferensen i Värnamo 27-28 maj 2020
Den 27-28 maj arrangerar SKR och Trafikverket Cykelkonferensen, Sveriges stora årliga
mötesplats för cykelfrågor, i Värnamo. Temat för i år är synergier mellan cykling och de globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Välkommen!
Cykel och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
Det är nu fem år sedan FN:s generalförsamling antog Agenda 2030 för hållbar utveckling och
de 17 hållbarhetsmålen för att främja social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Årets
cykelkonferens kommer särskilt fokusera på synergier mellan cykel och de globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Deltagare på konferensen kommer ta del av insatser som
genomförts inom cykling för att bidra till att Agenda 2030-målen ska nås i såväl Sverige som
andra länder.
Konferensen innehåller såklart även andra intressanta tematiska pass och seminarier bland
annat om nya typer av cykelvägar, utvecklingen mikromobilitet och dess konsekvenser för
cykelplaneringen, nya riktlinjer för cykel i VGU och varför inte lite ”speeddating”?
Tid: 27-28 maj 2020
Plats: Gummifabriken, Jönköpingsvägen 15
Ort: Värnamo
Kostnad: 4500 kr exkl moms, inkl middag på Gummifabriken
Kontakt: För frågor kring anmälan maila konferens@skr.se eller ring 08-452 70 00. Frågor kring
https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/93687
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programmet ställs till Henric Storswedh, henric.storswedh@trafikverket.se eller till Emma Ström,
emma.strom@skr.se

Välkommen till Svenska Cykelstäders mingel
den 26 maj i Värnamo!
Kvällen innan den nationella Cykelkonferensen i Värnamo har konferensdeltagarna möjlighet att
delta i Svenska Cykelstäders traditionella cykelmingel. Under kvällen kommer det att hållas ett
antal intressanta Ignite Talks om cykling.
Anmälan sker i samband med anmälan till konferensen.
Plats: Gummifabriken
Dag: Tisdag 26 maj
Tid: Drop-in från kl. 18:00 och framåt, Ignite Talks startar kl. 19:00
Svenska Cykelstäder bjuder på lätt mingelmat
Välkomna!
Har du frågor kring Svenska Cykelstäders mingel den 26 maj, kontakta
Emil Törnsten, emil.tornsten@svenskacykelstader.se / 073-324 77 84
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