
     Gör Falun till 
Sveriges 
cykelstad!
Cykling som sport har en 
stark ställning i Falun. Den 
skulle kunna stärkas 
ytterligare och samtidigt 
måste vardagscyklingen få 
bättre förutsättningar för att 
bli attraktiv. Vi är tre 
personer i Omställning 
Falun, Kent Vickström, 
Swempa Olsson och Bernt 
Lindberg som skrivit ett 
meborgarförslag till Falu 
kommun om att göra Falun 
till landets främsta 

Ovan: Göteborg cykelstad. Planerna för 
mötet är att visa på både 
brister och möjligheter, i ord
och bild. 

Vårt medborgarförslag handlar alltså både om vardagscykling och cykelsport. Vi tror att det finns 
ett samband mellan de bägge. I 60 år fanns i Falun cykelfabriken Svalan, där man byggde gedigna 
cyklar och i över 80 år har Falun varit ledande i cykelsport.

Cykelsporten har fortfarande en stark tradition i Falun med Falu CK, stans legendariska cykelklubb 
startad 1923 och en av Sveriges största cykelklubbar, med många SM titlar och åkare i världsklass. 
Träningsmiljöerna för alla cykeldiscipliner är unika i Sverige och Nordeuropa. Sveriges första och 
enda inomhusvelodrom och en inomhusbana för BMX skapar optimala träningsmöjligheter året om.
En bättre BMX-bana skulle kunna erbjuda träning och tävling i internationell klass. Faluns 
cykelgymnasium lockar elever från hela landet till flera cykelgrenar. Lugnet har de senaste åren 
satsat hårt på att bli en bra arena för MTB på sommaren. Långa Lugnet är cykelloppet för elit och 
motionärer, inte att glömma barntävlingen Lilla Lugnet. Ingen kan garantera att vi om 10-20 år har 
tillräckligt kalla vintrar för skidåkning på Lugnet. Cykelsporten är ett ypperligt alternativ som kan 
överleva klimatförändringarna.

Elitframgångar brukar smitta av sig på allmänheten och idag mer än någonsin är cykeln på modet 
när en ny miljövänlig livsstil tar form och skapar nya hälsobringande, energisnåla, utrymmessnåla 
och tysta förflyttningsvanor i vardagen. Denna trend sprider sig snabbt i världen med utbyggnad av 
cykelleder i städer och på landsbygd. Följden kan bli en trivsammare stadsmiljö för alla.

Falu kommuns uppmuntran att vara vintercyklist till och från jobbet har fått stort gensvar. Men 
cykelvägnätet är dåligt, med många riskmoment. Falun har antagit en ambitiös cykelplan som enligt
fullmäktigebeslut ska vara färdigställd 2030, men med nuvarande långsamma utbyggnadstakt av 
cykelvägar missar Falun både möjligheterna att fullfölja cykelplanen och möjligheterna att bli 
Sveriges Cykelstad där allmänhet och elit tillsammans skapar en pedaltrampande atmosfär i hela 
kommunen. Att genomföra planen med de ovanligt goda förutsättningar som finns skulle göra Falun
till ett innovativt miljöföredöme och locka besökare och forskare, precis som vårt klimatsmarta 
värmeverk gör idag.
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