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Fem anledningar att cykla 

1. Cykla för tiden 

 Du slipper lägga flera timmar i 

veckan på gymmet/annan träning 

 Du slipper lägga tid på att åka och 

tanka 

 Du slipper serva bilen lika ofta 

 Du slipper lägga tid på att parkera bilen - ofta finns cykelparkeringen intill din 

målpunkt 

 Du kan välja den snabbaste vägen och rullar förbi bilköer 

2. Cykla för ekonomin 

 En cykel behöver aldrig tankas  

 Du sparar pengar varje gång du tar 

cykeln istället för bilen 

 Cykeln parkerar du gratis och 

undviker parkeringsböter 

 Ingen bil eller en bil i stället för två - ger mindre omkostnader för fordonsskatt, 

bilförsäkring, besiktning, underhåll och service 

3. Cykla för miljön 

 Du släpper inte ut några hälsoskadliga avgaser och partiklar. Partiklar ger 

upphov till bland annat hjärt-, kärl- samt luftvägssjukdomar och beräknas bidra 

till flera tusen för tidiga dödsfall per år i Sverige  

 Du gör de största miljövinsterna genom att använda cykeln vid de korta 

resorna. Sämst för miljön är de korta bilresorna. Vid korta bilresor är utsläpp 

av hälsofarliga ämnen är 50-60 gånger högre per kilometer än när motorn är 

varm och katalysatorn kommit igång. Samtidigt är det just dessa turer som är 

allra enklast att ersätta med cykel 

 Du ger inte upphov till några koldioxidutsläpp. Om du har 5 km till arbetet och 

under ett år tar cykeln istället för bilen har du minskat dina koldioxidutsläpp 

med 0,7 ton 

 Du bullrar inte på samma sätt som en bil 

 Du behöver inte lika mycket plats 

som en bil, varken när du ska 

parkera eller när du tar dig framåt. 

En bil tar 15 gånger mer plats än en 

cykel i tätort och 50 gånger mer än 

en gående 
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4. Cykla för hälsan  

Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet kan närmast betecknas som dra-

matiska! 

 Hjärtats slagvolym ökar  

 Syreupptagningsförmåga ökar (kondition) 

 Blodtrycket minskar (om det är förhöjt) 

 De skadliga blodfetterna minskar och muskelmassan 

ökar (styrkan)  

 Fettvävnaden minskar, särskilt bukfettet  som anses av  

betydelse när det gäller risken att dö i hjärtkärlsjuk-

dom 

 Balans, koordination och reaktionsförmåga förbättras 

  Motverkar benskörhet och stärker immunförsvaret 

Hälsoeffekter på psykiska funktioner: 

 Minskar sannolikt risken för demenssjukdomar bland 

 äldre 

 Förbättrar de kognitiva funktionerna (minne, upp  

 märksamhet, uppfattningsförmåga, kommunikation, 

 problemlösning, beslutsfattande, medvetande,       

 intelligens, reaktionstid) 

 Har en påtaglig depressionsförebyggande effekt  

    (dämpar oro och ångest) 

 Ökar ditt självförtroende och den sociala kompe-

 tensen 

 Ger förbättrad kroppsuppfattning 

 Upprätthåller funktion i det dagliga livet (fysiskt  

 och psykiskt) 

3. Cykla för att ge inspiration  

 Se dig själv som en ambassadör för ökad cykling 

– du kommer att vara en förebild för en modern 

och smart livsstil och inspirerar fler att cykla!  

 Om du har små barn kan de skjutsas i en barn-

sits. Större barn kan cykla själva i sällskap med 

dig. Samtidigt lär sig barnen hur man gör i trafi-

ken. Du är en förebild, barn gör som vuxna gör 

(inte som vi vuxna säger att de ska göra, men 

inte själva anammar). 

Risken för hjärtin-
farkt halveras för 

den som arbets-

pendlar med gång-     

och cykel jämfört 
med bilpendlare! 
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Varje dag har du möjlighet att välja! 

Händelseförloppet för att ändra ett invant beteende-

mönster börjar med att du intresserar dig för att 

vilja ändra ditt beteende. Det kan vara att du vill äta 

hälsosammare, sluta röka eller börja cykla till jobbet 

eller skolan.  

 

Du funderar på det, väger fördelar mot nackdelar 

och kanske t o m testar under en tid.  

 

Fortsättningsvis kanske du bestämmer dig för att 

göra ett seriöst försök till en förändring. Då planerar 

du in den nya aktiviteten i ditt liv och börjar notera 

fördelarna med förändringen.  

 

Gradvis börjar det nya beteendet att bli varaktigt och en del av din livsstil. Stegen till för-

ändring kan illustreras i följande stadier: 

Förnekelsestadiet 

Här befinner du dig om du inte alls har tänkt göra en livsstilsförändring t ex börja cykla 

till jobbet i stället för att åka bil. Du är inte mottaglig för att se de fördelar det kan ge 

med att börja cykla. Nackdelarna överväger. 

Begrundandestadiet 

Du är medveten om fördelarna med förändringen, men ändå inte redo för en förändring. 

Såsom att börja cykla. Du söker information och hjälp som kanske leder dig till nästa steg 

i förändringsprocessen. 

Förberedelsestadiet 

Här är du övertygad om att fördelarna överväger nackdelarna med att cykla. Du ser att 

en beteendeförändring är möjlig och förmånlig. 

Handlingsstadiet 

Praktisk handling är ditt kännetecken här. Du har mål, en realistisk plan och mottar stöd 

och belöning. 

Vidmakthållandestadiet 

Det nya beteendemönstret bibehålls och du har skaffat dig en hälsosammare livsstil.  

Återfall 

För vissa kan det vara svårt att hålla fast vid beteendeförändringen och risken för återfall 

till något av de tidigare stadierna är överhängande. Om u hamnar i ett återfall kan du 

återuppta något av de tidigare stadierna och du har möjlighet att börja om med det nya 

beteendet. 
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Cykelvägar 
I Piteå finns 8 mil gång- och cykelvägar och åtta 

skyltade huvudstråk som leder gångare och cyklis-

ter genom olika delar av staden, från Havsbadet i 

söder till Norrfjärden i norr.  

Om du vill veta var cykellederna i Piteå går, hittar 

du dem enklast via Kartservicen på www.pitea.se 

där du ser cykellederna direkt på kartan. 

Cykelvägarna finns även redovisade i pappersformat 

på en särskild cykelkartan. Du kan ladda ner den 

från webben eller hämta den på Turistbyrån, Piteå 

Kommun och stadsbiblioteket. 

Parkera din cykel 
I Piteå har vi många fina cykelparkeringar vid bland 

annat busstationen, Byxtorget, Rådhustorget och 

flera andra ställen.  

Det ger dig goda möjligheter att parkera cykeln när 

du besöker staden. 
 

Cykelpumpen i Piteå 

Piteå inrättade en cykelpump för allmänheten i juni 2011. Den finns vid gång– och  

cykelbrofästet intill Badhusparkens entré i korsningen Storgatan—Trädgårdsgatan.  

  

Du kan enkelt fylla på luft   

oavsett om det är cykel-, 

rullstols-, rollators– eller  

barnvagnsdäck. En service 

för dig om är Pitebo eller 

besökare och behöver luft. 

Dessutom är det gratis!  

 

Vid felanmälan ringer du till 

Samhällsbyggnad, 

0911-69 62 00 under  

kontorstid. 



 

5 

Visst går det att cykla på vintern 

Under vintern är det färre cyklister. Men visst går det att cykla även på vintern. Det mår 

både du och Piteås luft bra av. Rätt klädsel, dubbdäck, hjälm och reflexer är bra utrustning 

för vintercykling. Ett varmt sadelskydd, varma Handskar och skor kan vara skönt. Välpum-

pade däck gör att cykeln rullar lättare i det mjuka underlaget. 

Stora gång- och cykelvägar plogas samtidigt som huvudvägar för biltrafik vid snöfall av 3-5 

cm. Åtgärdstiden beräknas till sex timmar. Övriga cykelvägar plogas första vardagen efter 

att huvudcykellederna plogats. Vid snöfall av 7-12 cm plogas alla gång-, cykel- och bilvägar. 

Låna en cykelkärra 
Har du tänkt cykla på utflykt med familjen och saknar  

cykelkärra?  

För att uppmuntra fler att cykla med barn istället för att 

skjutsa med bil, lånar Piteå kommun ut en cykelkärra. 

Om du är intresserad kontakta Piteå kommun, telefon 

0911-69 60 00 under kontorstid.  

Låna en specialcykel 
Har du tänkt cykla på utflykt men har en funktionsnedsättning som begränsar din rörlig-

het? För dig finns specialanpassade cyklar att låna hos Kultur och Fritid.  Om du är in-

tresserad kontakta Kultur och Fritid, telefon 0911-69 64 11 under kontorstid. 

 

 

 

    

Tandemcykel med 

två framhjul där     

föraren styr från 

baksits och passage-

raren sitter framtill. 

Cykel med löstagbar 

rullstolsdel.  

Cykel för två perso-

ner med olika inställ-

ningsmöjligheter. 

Cykel för 2 personer. 

Kan även utrustas 

med bredare sadel 

och ryggstöd . 



 

6 

Cykel är trendigt 

Man kan cykla och se snygg ut på samma 

gång. Ställ dig på valfri cykeltrafikerad gata i 

till exempel Stockholm, Köpenhamn eller 

Amsterdam och observera alla stolta, snygga 

cyklister i alla sorters stilar, kläder och åldrar.  

 

Oavsett stil kommer du att se fantastisk ut 

på cykelsadeln.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cykelsmart.se/tag/cycle-chic 
 

 

GOD CYKLING  
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