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Europeiska trafikantveckan i Hjo 2017
Gå och cykla för en bättre trafikmiljö i Hjo centrum!
Den Europeiska trafikantveckan är en upplysningskampanj som genomförs samtidigt
över hela Europa den 16 – 22 september varje år. Kampanjen syftar till att lyfta fram
andra sätt att förflytta sig än genom att använda personbilen. Vinsterna är mindre klimatpåverkan, renare luft, bättre tillgänglighet för alla trafikanter, bättre hälsa, minskat
buller och bättre trafiksäkerhet.
Det är tredje gången vi i Hjo medverkar i trafikantveckan.
Årets slogan är: ”Tänk framåt – Res tillsammans!”
– Vi hoppas att många hjobor vill utnyttja möjligheten att uppleva ett gång- och cykelvänligare centrum. Det kanske får oss att omvärdera hur vi vill att stadsrummet ska se
ut i framtiden, säger kommunens miljöstrateg Per-Åke Johansson.
Tillsamman kan vi göra dagen till en trivsam upplevelse för alla i centrala Hjo!

Program
Fredag 15 september
TRAFIKMILJÖ FÖR FEMÅRINGAR – En cykelaktivitet på torget för stadens alla femåringar. Barnen får möjlighet att cykla en bana och lära sig de mest grundläggande trafikkunskaperna. Och självklart blir det saft- och bullkalas.
Lördag 16 september
UTÖKAT GÅNGFARTSOMRÅDE – Området, som idag omfattar Stora torget, utökas
och kommer att sträcka sig från Magasinsgatan fram till torget, vidare förbi stadshuset
fram till Trädgårdsgatan och söder ut till Sjögatan. Utökningen av gångfartsområdet
gäller mellan 08.00 – 16.00.
AKTIVITETER PÅ TROTTOARERNA – Butiker och andra företag har under dagen
möjlighet att flytta ut sin verksamhet på trottoarerna. Det kan t ex handla om att arrangera provsmakning, anordna uteservering, försäljning, informera om kommande
aktiviteter, utföra tjänster etc. – allt beroende på typ av verksamhet.
GÅ & STÅ DÄR DET ANNARS BARA KÖR BILAR – Gående kan och får utnyttja hela
gångfartsområdet och röra sig där det annars är körbana. Bilar får köra inom gångfartsområdet men helt och fullt på de gåendes villkor (Se faktarutan på sida 2).
Arrangemanget är ett sätt för alla att ”känna på” hur det skulle kunna se ut. Målet är
ett livfullt folkliv och färre bilar i Hjo centrum.
CYKELBINGO & CYKELLOPPIS – För att stimulera ökat cyklande och för att fler ska
upptäcka de goda möjligheterna att ta sig fram på cykel i Hjo ordnas en cykelbingo med
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start och mål på torget. Förutom vinster på inprickade bingorader kommer bl.a. ett
presentkort på en cykel att lottas ut bland alla startande.
Det blir också cykelloppis på Stora torget där man att kan köpa, byta eller sälja cyklar,
delar och tillbehör.
Cykelbingon och loppisen arrangeras i samarbete med Hjo Velocipedklubb och
Hjobygdens orienteringsklubb.
PROVKÖR ELBIL & GASBIL – Passa på att testa bilar med framtidens bränsle. År 2030
ska Västra Götaland och även Hjo vara fossiloberoende. Det är en jätteutmaning! Även
om vi ändrar våra resvanor och börja resa på annat sätt än med bil så är det många
som också framöver är beroende av bilen för sina transporter. Det kommer därför
vara nödvändigt att kunna köra på fossilfria drivmedel för att nå målet.
Torsdag 21 september
30 MIL RUNT VÄTTERN ELLER 30 MINUTER TILL JOBBET – Lars Strömgren, kavajcyklist och ordförande för Cykelfrämjandet berättar hur cykeln kan vara nyckeln till
framtidens mobilitet. Han vill få fler att resa mer hållbart både för hälsan och miljön.
Med cykelns hjälp kan staden växa och samtidigt skapa närhet och tillgänglighet mellan
människor. Att cykla måste vara det enklaste och roligaste valet, inte en uppoffring.
Föredraget hålls på, Kulturkvarteret Pedagogien. Fri entré!
Vid frågor – kontakta:
 Handelsutvecklare Ove Johansson 073-270 51 10, ove.johansson@hjo.se
 Trafiksamordnare Magnus Svensson 0502-60 67 35, magnus.svensson@tidaholm.se
 Miljöstrateg Per-Åke Johansson 070-642 33 88, per-ake.johansson@hjo.se
Mer information
http://www.trafikverket.se/trafikantveckan
Faktaruta
Inom ett gångfartsområde
gäller särskilda krav




Du får inte köra fordonet med
högre hastighet än gångfart.
Du får inte parkera fordonet på
någon annan plats än särskilt
anordnade parkeringsplatser.
Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

