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Projektet Tur & Retur inviger 
mobil cykelverkstad på Orust 
Den 1 juni 2020 är det start för den ambulerande cykelverkstaden ”Bicycle Repairman” – 
som kommer befinna sig på Orust under hela sommaren. I samband med invigningen 
håller även Hållbart Resande Väst (Västra Götalandsregionen) en cykeluppmuntran till de 
som cyklar. 

Satsningen på den mobila cykelverkstaden är en del av projektet ”Tur&Retur – hållbara resor 
mellan land och stad” som drivs av Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Orust 
kommun, Västra Götalandsregionen och Dalslands miljö- och energiförbund. Den mobila 
cykelverkstaden tillhandahålls av LO Bikes i Ljungskile i samarbete med Södra Bohuslän 
Turism AB. Media är välkomna att besöka aktiviteten. 

Datum: 1 juni, 2020 
Tid: Cykelverkstad 11–17 och cykeluppmuntran 15–17 
Plats: Hamntorget, Henån 

Cykla är något som hör både sommar och semester till. Men cykelplanerna grusas lätt när 
man inser att de gamla cyklarna i garaget eller sommarstugan är långt ifrån körbara. 
Planerna på att lämna in cyklarna för reparation är många men veckorna går och till slut är 
det ingen idé längre – det får bli nästa år. 

Men denna sommar blir det ändring på detta. Tack vare den ambulerande cykelverkstaden 
”Bicycle Repairman” kommer reparationen hem till dig istället för att du ska komma till den. 
Trasiga cyklar är ett minne blott och bilen kan stå parkerad under semestern. Bicycle 
Repairman kommer ha sin huvudsakliga verksamhet i Orust kommun men kommer även att 
poppa upp på olika ställen runt om i Fyrbodalsregionen under sommaren. Håll ögonen 
öppna! 

Om projektet 
I projektet ”Tur & retur – hållbara resor mellan land och stad” arbetar Fyrbodals 
kommunalförbund tillsammans med Orust kommun, Dalslands miljö- och energiförbund och 
Västra Götalandsregionen med finansiering från Energimyndigheten för att ta fram nya 
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hållbara lösningar för mobilitet i landsbygder. Projektet med den ambulerande 
cykelverkstaden är en del av flera satsningar som görs inom projektet.  

För mer information om hela projektet se: www.fyrbodal.se/turochretur 

 
För mer information kontakta 
Vera Telemo, projektledare, Fyrbodals kommunalförbund  
Telefon: 0733-35 85 31, E-post: vera.telemo@fyrbodal.se 
 
Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 070-217 94 49 E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se 
 


