
En slogan! För att kunna vinna  
en cykel ska du hitta på en kort  
slogan för att börja cykla, cykla  
oftare eller cykla längre sträckor.  
Bäst slogan med flest rätta  
svar vinner!

Frågesport
1. Vilken av följande städer är ledande när det gäller cykling (andel av alla  
resor som görs på cykel)?
1. Göteborg     X. Lund     2. Stockholm 

2. Var ska man cykla när det inte finns cykelbana eller cykelkörfält?
1. På vägbanans högra sida (i samma riktning som övrig fordonstrafik)
X. På trottoaren, gångbanan eller gräsmattan
2. Man bör gå av och leda cykeln 

3. Det går bra att cykla långt utan att behöva cykla på trafikerade vägar. Hur 
stor del av de 626 kilometrarna från Helsingborg till Stockholm är cykelbana? 
1. 9 %     X. 19 %     2. 29 % 

4. Vilket färdmedel går fortast om du vill ta dig från Lundagård (utanför AF) till 
Klostergårdens centrum?
1. Bil     X. Buss     2. Cykel 

5. Det har gjorts en stor satsning på en cykelled från Göteborg till Skåne.  
Vad heter den?
1. Kattegattleden     X. Västlänken     2. Hallandsstråket 

6. På en lugn långcykling med packning tar man sig fram med en hastighet av 
cirka en mil per timme. Till det får man lägga tid för mat- och fikapauser och 
för att titta på sevärdheter. Hur lång tid tar det att cykla i denna takt från Lund 
till Växjö via Kristianstad och sedan på den nya Sydostleden?
1. Fem dagar     X. Tio dagar     2. Två veckor

7. På många regionala tåglinjer kan man ta med cyklar.  
Hur kan man resa med cykel från Lund till Falköping? 
1. Öresundståg till Göteborg och sedan med Västtrafik 
X. Snälltåget till Nässjö och sedan med Västtrafik
2. Öresundståg till Alvesta och sedan med Krösatåg

8. Hur många cyklar får plats på ett Pågatågset?
1. 4 cyklar     X. 6 cyklar     2. 9 cyklar

9. Hur mycket anstränger man sig när 
man cyklar på en elassisterad cykel?
1. Ingenting, cykeln gör hela jobbet
X. Lika mycket som på en vanlig cykel
2. 24 % mindre än på en vanlig cykel
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