Car bike port,

en bil = tio cyklar
Ni har kanske märkt att det står en ”annorlunda” orange bil parkerad på Barnapsgatan. Det är en car bike port,
ett cykelställ som ger plats åt tio cyklar. Car bike porten kommer att dyka upp på olika platser i Jönköping och
förhoppningsvis i de övriga kommunerna i länet under de tre kommande åren.
Nästa plats för car bike porten kommer vara på Kanalplan under Klimatdagen i Jönköping city den 23 september. Energikontor Norra Småland hittar du på plats där vi kommer visa upp vårt projekt Hela RESAN.
Kom och lär dig om alla vinster med att välja bort fossilbilen, vinn fina priser på vårt Lycko(cykel)hjul eller testa
spännande cyklar som paracyklar och lådcyklar. Dessutom är JIBS Bike Initiative – A Project Run By Students
på plats och servar din cykel. Vi lovar bjuda på massor av ny kunskap, äppelmust från Grannskörden och en
aha-upplevelse!
Hela RESAN
Hela RESAN är ett projekt som drivs av Energikontor Norra Småland med syfte att främja hållbara resvanor vid
tjänsteresor och arbetspendling. Projektet involverar Jönköpings läns kommuner, Region Jönköpings län samt
små och medelstora företag i hela länet och pågår i tre år fram till juli 2020. Är din arbetsplats intresserad av reserådgivning för att främja hållbara resval och resfria möten? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa
till Både miljön, medarbetarnas hälsa och arbetsplatsens ekonomi har mycket att vinna på att se över resvanor
och mötes- & resepolicyer.
Energikontor Norra Småland
Energikontor Norra Småland är ett av 15 regionala energikontor i Sverige. Vi är en icke vinstdrivande organisation som verkar för att regionen ska nå sina energi- och klimatmål. Energikontoret är också en viktig aktör för att
informera och utbilda olika målgrupper i energifrågor. Verksamheten är sedan 1 januari 2016 en del av Region
Jönköpings län med uppslutning från samtliga kommuner och Länsstyrelsen.
Vill du veta mer om projektet Hela RESAN?
Kontakta: Projektledare Lydia Olofsgård, lydia.olofgard@rjl.se, 076 - 145 29 02.
www.rjl.se/HelaRESAN
www.rjl.se/klimatdagen
Car bike port kommer från Saferoad Smekab, www.saferoadsmekab.se, en samarbetspartner i projektet.

