TRAFIKANTVECKAN
I Lomma kommun

PROGRAM 14-22 september 2019
Cykeldag, 14 september kl. 11:00-14:00
På lördag den 14 september mellan kl. 11:00-14:00 är du varmt välkommen till Cykeldagen på
Centrumtorget i Lomma. Det blir startskottet för den Europeiska Trafikantveckan 2019, som i år har ett
särskilt fokus på aktivt och hållbart resande för barn och unga. Under dagen ges möjlighet att prova på den
kluriga cykelbanan, gå tipspromenad med temat trafiksäkerhet, träffa Lotta Giraff och mycket mer.
Representanter från polisen, Naturskyddsföreningen och Lomma kommun
finns på plats och pratar gärna med dig om trafiksäkerhet
och hållbara resor. Kom förbi och dela med dig av dina tankar!
Kl. 11:30 Musikuppträde av Kulturskolan blåsorkester.
Kl. 12:00 Invigningstal av kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén.

Konstutställning ”Min smarta väg till skolan”, 14-22 september
Lomma kommun driver ett projekt på Strandskolan i Lomma om hållbara transporter till och från skolan.
Målet är att få fler elever och lärare att resa hållbart för att öka den fysiska aktiviteten, minska trafiken runt
skolan och därmed också få en renare miljö. Under Trafikantveckan finns en utställning på Lomma
bibliotek där eleverna på Strandskolan gjort egna tolkningar av hur deras smarta väg till skolan kan se ut.
Kom dit och inspireras!

Tipspromenad i Lomma och Bjärred, 16-22 september
Under Trafikantveckan finns en tipspromenad uppe, både på Centrumtorget i Lomma och på Bjärred
Centrum. En perfekt aktivitet för skolklassen, familjen eller kompisgänget som vill passa på att lära sig mer
om trafiksäkerhet och samtidigt ha chans att vinna fina priser.
Svarstalonger hämtas på biblioteket i Lomma och Bjärred. Det går även bra att använda
det digitala svarsformuläret (se QR-kod till höger). För att vara med och tävla ska svaren vara
inlämnade på biblioteket i Lomma, biblioteket i Bjärred eller online senast den 22 september.

Tack till dig som reser hållbart, 20 september
Den 20 september mellan kl. 07:00-08:30 kommer Lomma kommun vara på Bjärred Centrum med el- och
lådcyklar för att tacka dig som cyklar, går eller åker buss till jobb och skola genom att bjuda på fika. Stanna
gärna till, ta en fika och dela med dig av dina tankar kring trafik och hållbara resor.

Läs mer på lomma.se/trafikantveckan

