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Föreningen Resurscentrum för kvinnor i Malmö –  

Winnet Malmö - inbjuder Dig till avslutningskonferens för 

projektet ”Vi cyklar för hälsan och miljön” 

 
När:  Torsdagen den 14 november 2019, kl. 13.00 -15.30 

Var: Nobelvägen 21, Winnet Malmö 

Tema: Vi cyklar för hälsan och miljön 

 

Program 
12.00 – 13.00 Samling med lätt lunch 

13.00 Välkomsttal - Marie Kniest, ordförande för Winnet Malmö. 

• Projektledare Maria Pålsson presenterar projektresultat.  

• Stefana Hoti, gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Malmö, ledamot i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, talar om cykling och miljö.   

• Carina Svensson, regionråd inom sjukvård, ledamot i regionfullmäktige i 
Skåne, talar om varför cykling är bra för hälsan. 
  

• Projektdeltagare berättar om sina erfarenheter med cykling.  

• Utdelning av diplomer och reflexvästar till projektdeltagare. 

15.30 Avslut 

 

Anmälan senast den 11 november till maria.palsson@winnet.se 

eller 0734 – 40 44 92 

 

VARMT VÄLKOMMEN! 
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Föreningen Resurscentrum för kvinnor i Malmö, Winnet Malmö, fortsätter sitt 
arbete med jämlik hälsa genom projektet ”Vi cyklar för hälsan och miljön” som 
pågår under 2019 och finansieras av Trafikverket. 

 
Syftet med projektet är bättre och jämlik hälsa genom att engagera utrikesfödda 
kvinnor i insatser för ökad och säker cykling. 
 
Under projekttiden har drygt femtio utrikesfödda- och tiotal asylsökande kvinnor 
lärt sig cykla och minst hälften har deltagit i fortsättningskurser. 
De har dessutom ökat sina kunskaper om hälsa, motion och föreningslivet i 
Sverige. 
Genom deltagande i projektets studiecirkel har kvinnorna lärt sig hur en 
kvinnoorganisation som Winnet Malmö kan bidra till förbättrade levnadsvillkor 
och en god integrationsprocess för nyanlända- och asylkvinnor i Malmö. 
 
Alla projektdeltagare kommer att få ett diplom efter genomförd utbildning och 
en reflexväst med ”Winnet Malmö” på ryggen. 
 
Genom projektet ”Vi cyklar för hälsan och miljön” har Winnet Malmö uppfyllt en 
del av sin övergripande målsättning – att bli centrum för hälsofrämjande 
etablering och ömsesidig integration. 
 
_______________________________________________________________ 
 
Projektet ”Vi cyklar för hälsan och miljön” ska bidra till de transportpolitiska 
målen; tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa. Projektet skapar bättre 
förutsättningar för utrikesfödda kvinnor att lära sig att cykla på ett säkert sätt 
och att välja cykeln som transportmedel då vi erbjuder lättillgängliga 
cykelkurser. Projektet skall bidra till ökad kunskap om trafiksäkert beteende, om 
trafikregler med relevans för cyklister och gångtrafikanter, ökad medvetenhet 
om eget ansvar för att skapa ökad trafiksäkerhet, ökade kunskaper och 
förståelse för Malmö stads satsningar på trafiksäkerhet och miljö och 
nyttoaspekter med cykling för hälsa och miljö. 
 
Inom projektet ska genomföras cykelkurser för nybörjare, fortsättningskurser, 
studiecirklar, seminarier och andra informationsinsatser. 


