
Så här använder du Cykla schysst 

För företag, föreningar och offentliga aktörer

Guide



Guide

Hej!

Det här är en guide om hur du kan använda Cykla schysst i din kommunikation.

Tillsammans kan vi vägleda och inspirera cyklister som besöker trakten, eller som bor här, 
att vara schyssta cyklister. 

Vi kan bidra till att cykling på vägar och stigar sker schysst och i gott samarbete med de som 
bor och jobbar på landsbygden samt med andra som gillar att vara här, exempelvis vandrare, 
ryttare och jägare.

Tillsammans gör vi cykling på landsbygden hållbar för alla.

Lycka till! 



Bakgrund

Intresset för cykling ökar. 

Cykelturism skapar nya jobb, bättre service och fler företag på landsbygden. 

Utveckling av cykelturism behöver ske långsiktigt och hållbart. 

Vi behöver bland annat öka kunskap om allemansrätten och hur cyklister gör 
rätt på landsbygden.



Projektet Cykla schysst

Projektet har genomförts av företag, föreningar, lantbrukare, skogsägare, jaktledare, 
Laholms Kommun och Region Halland i samarbete.

Vi har tagit fram produkter som vägleder och inspirerar turister och invånare att 
cykla schysst.

Vi guidar företag och föreningar i hur de kan använda produkterna i sina kanaler.

Syftet är att bidra till hållbar utveckling av cykelturism. 



Cyklisterna 

Vad vet du om cyklister? 

Det här är en kort och generell beskrivning av en väldigt stor grupp människor.

Cyklisterna är i olika åldrar och har varierad vana av att cykla. De cyklar för uppleva 
naturen, motionera och ha roligt. De vill gärna cykla tillsammans med familj och 
kompisar. Cyklister gillar god mat och service. De är ofta nyfikna på omgivningen. 

Landsvägscyklister – cyklar på asfalterad väg

Rekreationscyklister – cyklar på grusvägar och skogsvägar 

Mountainbikecyklister – cyklar på stigar, grusvägar och skogsvägar



Produkter

Logotyp 

Huvudbudskap

cyklaschysst.se 

Bilder till webb 

Film/animationer till sociala medier 

Affischer

Vykort

Stickers

#cyklaschysst #schysstcyklist #cyklaschysstilaholm



Logotyp

Logotypen används i all kommunikation om Cykla schysst och skapar igenkänning. 
Med denna logotyp vill vi skapa en positiv, lättsam och välkomnande känsla.

Vi använder i första hand rund logotyp, men den kvadratiska varianten skapar flexibilitet. 
Hoppas att du gillar vår logotyp och vill använda den i dina kanaler!



Logotyp med .se

Varianten med .se väcker nyfikenhet och med den vill vi locka till att besöka cyklaschysst.se



Det här är vårt huvudbudskap 
som summerar de viktigaste 

”cykla schysst-tipsen”. 

Använd gärna detta budskap i 
dina egna texter.



cyklaschysst.se 

Hemsida med fördjupande information 
om hur man är en schysst cyklist. 

Här finns också material för 
nedladdning.

Hit länkar vi från andra kanaler.

Hemsidan administreras och utvecklas 
av Laholms Kommun.



Bilder till webb i olika format 

Vi har tagit fram webbanner i olika format som du kan lägga på din hemsida och länka till 
cyklaschysst.se



Film till sociala medier
Korta animationer för Instagram och Facebook. Komplettera med text som passar i dina konton. 

• Allemansrätten

• Synlig cyklist

• Jakt

• Lantbruk

• Skogsbruk

Exempel Allemansrätten

Välkommen till oss! Njut av naturen och var rädd om den. Använd stigar och vägar som redan finns och undvik 
blöta marker. Och du, cyklingen blir bättre! Cykla sakta när du möter vandrare, svampplockare eller ryttare, de 
älskar också lugnet och tystnaden. Läs mer på cyklaschysst.se

#cyklaschysst #schysstcyklist #cyklasakta #säghej #hållkollpåvägen #hålldigpåstigen #seuppiskogen 
#synsdufinnsdu #allemansrätten

Exempel lantbruk

Visst är det skönt att rulla fram och njuta av naturen. Men ha lite koll. Tänk på att den som kör en stor 
jordbruksmaskin inte har full uppsikt i alla vinklar. Stanna gärna och gå åt sidan. Tillsammans gör vi det enklare 
och säkrare för varandra. Läs mer på cyklaschysst.se

#cyklaschysst #schysstcyklist #störstkörförst #hållkollpåvägen #säghej













Affischer 

Vi har tagit fram affischer i tre olika 
storlekar som vi delar ut och som du gärna 
får sätta upp väl synliga för dina gäster. 
På affischerna finns det en QR-kod som gör 
det enkelt för cyklisterna att hitta direkt in 
på cyklaschysst.se

Kontakta Näringslivsavdelningen, Laholms 
Kommun om du vill ha affischer.



Vykort

Vi har tagit fram vykort som du kan 
dela ut. Det finns två olika varianter 
på baksida:
”Här cyklar jag schysst”
”Så här cyklar jag schysst”

Kontakta Näringslivsavdelningen, 
Laholms Kommun om du vill ha 
vykort.



Stickers

Har du, dina kollegor eller cykelkompisar i föreningen 
koll på Cykla schysst och kan vägleda och inspirera 
andra schyssta cyklister?

Toppen! Då får ni dessa fina stickers.

Kontakta Näringslivsavdelningen, Laholms Kommun om 
du behöver stickers till dina anställda, kollegor eller 
föreningsmedlemmar.



Frågor och idéer?

Har du frågor om produkterna?

Har du idéer om hur Cykla schysst kan utvecklas?

Välkommen att kontakta Näringslivsavdelningen, Laholms Kommun 



Cykla Schysst är ett samarbetsprojekt mellan föreningar, företag, skogsägare, jägare, LRF, 
Nellie Larsson Kommunikation och Projektledning AB, Region Halland och Laholms Kommun 

Projektet har finansierats med medel från Landsbygdsfonden, Jordbruksverket 
och Lokalt Ledd Utveckling Halland. Projekttid: 2021-2023.
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