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Hela RESAN utmanar Region Jönköpings län och 
alla kommuner i Jönköpings län att under Trafikant- 
veckan 16-22 september skapa parklets mitt i city 
i er kommun. Platsen ni väljer ska vara en attraktiv 
plats för att väcka uppmärksamhet.

Varför?
Vi vill sätta fokus på hur städer är planerade för sina 
medborgare. Våra unga generationer växer upp i en 
stadsmiljö som säger en hel del om vilka vi prioriterar 
för i stadsrummet. Med trevligare och säkrare gång- 
och cykelmiljöer ger vi förutsättningar för att fler ska 
välja dessa färdmedel. 

Därför! 
Vi vill ge mer utrymme till fler att bidra till att skapa 
trevligare miljöer i urbana sammanhang och skapa en 
tanke kring trafik och miljö. Genom att på ett roligt sätt 
visa hur en yta för bilen kan användas på andra sätt 
lyfts kvalitéer fram kopplat till stadsplanering. 

Syftet med Europeiska Trafikantveckan är att lyfta 
hållbart resande på olika sätt.

Så här går det till: 
1. Anta utmaningen via denna länk
2. Skapa en parklet på attraktiv plats.  

Ta rikligt med bilder. 
3. Tävla med bidraget under perioden 16-22 sept. 

Lägg ut på sociala medier #parklethelaresan
4. Håll tummarna för vinst.

Det här kan ni vinna!
Förutom den stora äran att vinna utmaningen i länet 
så vinner kommunen även cykelställ. Och självklart 
även ett fint diplom!

Tips för att lyckas
•  Informera cityhandlarna om parkleten.
•  Eventuellt godkännande för att ta en  

 kantstensparkering i anspråk.
•  Tänk på trafiksäkerheten runt parkleten.
•  Ta reda på regler kring hur ni får bygga  

 i ytan för parklet.

FAKTA PARKLET
• En parklet är ett litet  
 utrymme som fungerar  
 som en förlängning av  
 trottoaren.  

• Parkleten finns för att ge  
 grönområde i stadsmiljö.

• Parkleten erbjuder en plats  
 att stanna och att sitta ner  
 i centrum.

@energikontornorrasmaland @energikontoret @energikontoret

VI ÄR EN DEL AV 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Under trafikantveckan 2014 gjordes en parklet i 
Jönköping. Tillfälligt blev en parkeringsplats en 
inbjudande plats för att sitta ned och samtala.
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Tävla med
Hela RESAN!

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=478eb49f6f72

