E-postformulär
Föreningens eller organisationens namn
Naturskyddsföreningen i Österåker kretsen (NFÖ)

Organisationsnummer
812000-4356

Kontaktperson
Förnamn

Efternamn

E-post
osteraker@naturskyddsforeningen.se
Telefon

Kort bakgrund till varför ni söker miljöbidrag
Vi söker miljöbidraget för att sprida vikten av att skapa ett hållbart samhälle. Att vi alla har ett ansvar och kan
bidra till detta genom våra val. Att välja cykeln för transporter framför bil driven av fossila bränslen är ett steg
som gör skillnad.

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)
Syftet med vår aktivitet är att vi vill uppmuntra kommunens invånare att cykla mer. Det kan vara att cykla för att
göra olika inköp, följa med barnen till deras fritidsaktiviteter och skola, i de fall det är möjligt, i stället för att
slentrianmässigt använda bilen. Vi poängterar även det viktiga med hälsoaspekten att röra sig mer och cykelns
roll i detta sammanhang. Målet är att uppnå en beteendeförändring och en minskad klimatpåverkan.

Motivera förslaget och beskriv hur det bidrar till minskad klimatpåverkan
För många är det en vana att alltid ta till bilen för att transportera sig även korta sträckor inom kommunen. Vi
vill försöka påverka medborgarna till att använda cykeln som transportmedel och få ungdomar att välja cykeln
istället för att be om skjuts. Med detta hoppas vi bidra till att kommunens klimatmål – koldioxidutsläpp, kg per
invånare, ska minskas med 50% till år 2030 jämfört med 2009 kan uppnås.

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem
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Vi planerar att anordna en liknande cykeltävling som vi genomförde sommaren 2019 med mycket positiv
respons från deltagarna. Tanken är att i princip upprepa projektet som startar i maj och pågår till sista augusti
2020.
Deltagarna, kan vara en hel familj, ska cykla till i förhand bestämda besöksmål i kommunen. Väl på plats tar
man en selfie där även besöksmålet syns. Bilderna och kontaktuppgifter skickar man sedan till ansvariga
personer inom Naturskyddsföreningen och när tävlingsperioden är slut drar vi ett antal vinnare. Karaktären på
utflyktsmålen kan vara av natur- eller kulturupplevelser och/eller kunskap/historik om kommunen.
I inbjudan kommer vi beskriva målet – att minska varje persons årliga koldioxidutsläpp. Vi kommer även
informera kring skillnaden i koldioxidutsläpp mellan att ta bilen jämfört med cykeln till de utvalda besöksmålen.

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas
Kostnaderna uppkommer i samband med att sätta samman tävlingens upplägg. Införskaffande av priser,
prisutdelning och annonsering.
Upprätta och kontrollera utflyktsmålen 1 000
Annonsering 3 000
Priser (elcykel, hjälm, handduk, presentkort)34 000
Informationsmaterial 2 000
Utvärdering av enkätsvar och presentation av vinnare 1 000
S:a40 000

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål
1. Vi följer upp vårt mål angående realistiskt antal deltagare som kommer att genomföra cykeltävlingen.
2. Genomföra en enkät med frågeställningar såsom:
• hur man upplever tävlingen och vad den gett
• om man känner sig mer motiverad att cykla till olika aktiviteter, inköp, naturen mfl
• om man tror man kommer att ändra sitt beteende

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?
Ja
Nej

Övriga kommentarer
Bifogad fil beskriver 2019 år aktivitetsupplägg. Vi tänker oss ett liknande upplägg för 2020.

Samtycke
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2019-09-29 14.30
Klicka här för att samtycka till att dina personuppgifter behandlas. För att kunna hantera din ansökan behöver vi
behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi kommer att spara dem som längst till och med
den 31 december 2021. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att göra
det enligt lag.
Personuppgifter som behandlas i detta formulär är namn och dina kontaktuppgifter. Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun, kommunstyrelsen@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av
behandlingen eller för att göra invändningar. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se.
Du har möjlighet att lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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