
Cykelvänlig familj i Alvesta kommun är en utmärkelse till alla hushåll 
som väljer cykeln eller går/åker kommunalt.  

6 kryss= 10 kryss= 16 kryss= 

Familjens efternamn: 
Mejladress: 

Alla i familjen har 
tillgång till cykel eller 

kan åka med,  
t ex i cykel-

stol/cykelvagn 

☐

Minst en vuxen 
går/cyklar/åker 

kommunalt till sin 
arbetsplats 

☐

Har testat 
elcykel/vikbar cykel 

eller en lastcykel  

☐

Barnen kommer till 
förskola/skola genom 
att cykla/gå minst 3 

dagar i veckan** 

☐

Har en cykelpump 
hemma eller man 
lånar av kompis 

☐

Minst en gång per 
vecka går/cyklar man 

och handlar i 
mataffären 

☐

Kan byta till 
vinterdäck på cykeln 

☐

Barnen går/cyklar när 
man ska till träningen 

eller en annan 
fritidsaktivitet** 

☐

Har ett reparations- 
kit hemma för att 

kunna laga 
punktering 

☐

Minst en gång per 
vecka går/cyklar man 

för att lämna 
förpackningar till 

återvinningen 

☐

Använder bilen så lite 
som möjligt 

☐

Barnen har reflexer 
och hjälm när de 

cyklar* 

☐

Har fungerade 
belysning på cykeln 
(både fram och bak) 

☐

Den vuxne går/cyklar 
när man ska till 

gymmet/ träningen 

☐

Vid en promenad/ 
cykeltur plockar man 
upp minst ett skräp 
som har hamnat på 

marken 

☐

Barnen går/cyklar till 
kompisar eller 

lekplatser inom 
orten** 

☐

*Enligt 6 kap. 4a § trafikförordningen (1998:1276) ska den som är under femton år och färdas på en
tvåhjulig cykel använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd.

** Ansvaret för barnens säkerhet är vårdnadshavarens. 

Bingo för  
Cykelvänlig familj 

FAMILJ 
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