
Cykla för freden och klimatet 

Klimat- och miljögruppen inom IKFF (Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet) 

bjuder in till en aktion för freden och klimatet, naturligtvis med hänsyn till 

Folkhälsomyndighetens kommande rekommendationer kring Covid-19. 

Syfte: Att skapa opinion kring två av de största hoten mot livet på vår planet – klimatkrisen 

och kärnvapen. 

När: Vecka 32 och 33, dvs 8–20 augusti 2021. 

Hur: Vi cyklar mellan städerna och har sedan olika aktiviteter där. Man kan cykla hela eller 

delar av sträckan, transportera sig på annat sätt, t ex med tåg eller endast deltaga på en 

plats. 

Start i Simrishamn söndagen den 8 augusti när Fredsfestivalen i Simrishamn avslutas, vilken 

pågår den 6–8 augusti. Slutmål för cykelmanifestationen är Ängelholm den 20 augusti. 

Aktiviteter: Vi kommer att bjuda in till möte med kommunala politiker och tjänstemän för att 

ha en dialog om hoten från klimatkris och kärnvapen. Dessutom hoppas vi att kunna 

arrangera olika aktiviteter tillsammans med lokala aktivister och organisationer, så som 

torgmöte, flygblad, möte med media osv.  

På Pågatågen och Öresundstågen finns plats för cyklar, dock i begränsat antal, vilket man 

måste vara beredd på i rusnings- och semestertider. 

Planeringen kommer att uppdateras efterhand. 

Boende under resan bokar var och en. Vi tar gärna emot tips på privatpersoner som kan 

upplåta sängplats till deltagare. 

Datum och orter Transporter 

Sön 8 aug  Start i Simrishamn ca 13.00. 

Cykla Simrishamn – Ystad 53 km. Vi följer Sydkustleden. 

Övernattning i Ystad. 

Alternativ: tåg 

Mån 9 aug Ystad  Ystad hela dagen och övernattning där. 

Tis 10 aug  Cykla Ystad – Trelleborg 47 km. Vi följer Sydkustleden. 

Övernattning i Trelleborg. 

Alternativ: tåg till Svedala och cykla ca 20 km till Trelleborg 

eller tåg via Malmö till Trelleborg. 

Ons 11 aug Trelleborg  Trelleborg hela dagen och övernattning där. 

 

 

 



Tors 12 aug  Cykla Trelleborg – Malmö ca 35 km. 

Övernattning i Malmö. 

Alternativ: tåg 

Fre 13 aug Malmö  Malmö hela dagen. 

Paus över helgen. 

 

Mån 16 aug Lund  Samling vid stationen i Lund och en cykeltur i staden.  

De som vill kan cykla från Malmö till Lund på morgonen,  

ca 20 km. 

Cykla Lund – Landskrona ca 36 km på kvällen. 

Alternativ: tåg 

Övernattning i Landskrona. 

Tis 17 aug Landskrona  Landskrona hela dagen. 

Social samvaro på kvällen. 

Övernattning i Landskrona. 

Ons 18 aug Helsingborg Cykla Landskrona – Helsingborg ca 27 km på morgonen. 

Alternativ: tåg 

Övernattning i Helsingborg. 

Tors 19 aug Höganäs Cykla Helsingborg – Höganäs ca 22 km på morgonen. 

Alternativ: buss utan cykel 

Cykla Höganäs – Ängelholm ca 24 km på kvällen. 

Alternativ: buss utan cykel 

Övernattning i Ängelholm. 

Fre 20 aug Ängelholm Vi har nått vårt mål och är i Ängelholm hela dagen. 

 

Hör av dig om du vill cykla med. 
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