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Bilaga 2. Naturskyddsföreningen 
Organisationsnummer 
812000-4356 

Kontaktperson 

Kort bakgrund till varför ni söker miljöbidrag  
Vi vill sprida kunskapen om möjligheterna att ta sig fram klimatanpassat i 
kommunen. Tidigare år har vi arrangerat detta för cykel i år vill vi utöka detta till 
rullstolsburna och familjer med barnvagn. 

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)  
Syftet är att inspirera kommuninvånarna att ta sig ut i naturen och till kulturellt 
intressanta platser i kommunen utan bil. 
Målet är att få till en beteendeförändring där cykel, gående och kollektivtrafiken 
ersätter klimatpåverkande biltransporter. 

Motivera förslaget och beskriv hur det bidrar till Agenda 2030 enligt årets 
riktlinjer: 
Vi tror att detta kan bidra till ett hållbart samhälle. 
Mål 11; vi vill inkludera funktionsnedsatta/rullstolsburna att komma ut i naturen 
och till nya platser genom att visa på tillgänglighet. 
Mål 13; vi vill uppnå ett minskat beroende av klimatpåverkande transporter. 

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem  
Under sommarmånaderna 2021 ska deltagarna ta sig till olika förutbestämda 
platser i kommunen där man tar en selfie. Antingen per cykel eller med rullstol 
eller med barn i barnvagn. Buss eller Roslagsbanan kan komma behöva nyttjas 
för rullstol och barnvagn. När man besökt samtliga platser ska man beskriva hur 
man upplevt genomförandet och vad det gett (förutom chansen till ett pris). Om 
man kommer att ändra sitt beteende avseende transporter. 

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska 
användas  
Vi kommer ha kostnader för vinster till deltagarna. Vi har sett att en vinst är 
motiverande. Vi kommer även ha kostnader för informationsspridning och 
förberedelser samt avslutning av arrangemanget. 
Vår ansökan om bidrag är 60 000 :- 

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål 
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Vi sammanställer deltagarnas beskrivningar av sina upplevelser och om de 
kommer att ändra sitt beteende avseende transporter. Vi kommer att skicka 
insändare till lokala tidningar och berätta om deltagarnas upplevelser och 
erfarenheter för spridning till medborgare i kommunen. Vi hoppas på ringar på 
vattnet.  
Våra erfarenheter delar vi gärna med oss till tjänstemän och politiker. 

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

Övriga kommentarer 
Om så önskas kan ansökan kompletteras med ex på förra årets inbjudan till 
deltagande i vårt arrangemang. 
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