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I Sofielund cyklar vi för hälsan och miljön 

 
 

Föreningen Resurscentrum för kvinnor i Malmö, Winnet Malmö, har för andra året i 
rad erhållit projektmedel från Trafikverket för att lära utrikesfödda kvinnor att cykla 
och om säkerhet i trafiken. 
Syftet med projektet ”Vi cyklar för hälsan och miljön” är bättre och mer jämlik hälsa 
genom att engagera utrikesfödda kvinnor i insatser för ökad och säker cykling.  
 
Vi skall i projektet ”Vi cyklar för hälsan och miljön” genomföra cykelkurser för 
nybörjare, fortsättningskurser, studiecirklar, seminarier och andra 
informationsinsatser.  
Projektet ska bidra till att utrikesfödda kvinnor väljer cykeln som transportmedel 
vilket underlättar logistiken att ta sig mellan studier, barnomsorg, fritidsaktiviteter 
och arbete. Men även ge ökad kunskap om trafiksäkert beteende, om trafikregler, 
ökad medvetenhet om eget ansvar och nyttoaspekter med cykling för hälsa och 
miljö. 
Winnet Malmö vill bidra till att Sofielund uppnår FN:s mål för hållbar 
utveckling i Agenda 2030 och ser gärna att kvinnor från vårt närområde 
anmäler sig att delta i våra cykelkurser. 
 
Cykelkurser för nybörjare pågår nu och i maj-juni ska vi genomföra 
fortsättningskurser. 
Kan du redan cykla men vill träna i trafiken, är du välkommen att anmäla dig 
snarast till Maria. 
Nästa nybörjarkurs startar i augusti och alla intresserade är välkomna att 
redan nu anmäla sig till projektledare Maria Pålsson, mobil 0734- 40 44 92.  
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Om Föreningen 
Föreningen Resurscentrum för kvinnor i Malmö, Winnet Malmö, grundades 2015 
och är en politiskt och religiöst obunden ideell kvinnoförening som vänder sig till 
kvinnor av alla nationaliteter.  
Syftet med föreningen är att jobba för alla kvinnors mänskliga rättigheter och ett 
jämställt och inkluderande samhälle.  
Den övergripande målsättningen är att bli ett centrum för hälsofrämjande etablering 
och ömsesidig integration.  
 
Att bidra till nyanlända kvinnors snabbare integration genom hälsofrämjande 
insatser är ett viktigt mål för oss. 
 
Vi har våra lokaler på Nobelvägen 21, i Malmö stads ”Krafthuset” som är en del i 
kommunens satsning för områdesutveckling i stadsdelen Sofielund. 

 

För mer information kontakta: 
Maria Pålsson, projektledare 
Mail: maria.palsson@winnet.se 
Mobil: 0734 – 404492 
https://www.facebook.com/Winnet-Malmö-1502012393443791 


