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70 ”BIKE APPROVED ACCOMMODATION” i Nordvästra Skåne

Båstads, Ängelholms, Höganäs, Söderåsens, Helsingborgs och Landskronas boendeanläggningar är i
stor grad ”cykelvänliga”, det vill säga att de kan erbjuda ett fint värdskap för cyklande turister och
besökare i regionen.
För att få stämpeln ”Bike aproved accomodation” krävs det att boendeanläggningen erbjuder
möjlighet till säker cykelförvaring över natten, möjlighet till avspolning av cykeln och cykelpump.
De flesta anläggningarna erbjuder dessutom fler faciliteter som t.ex. verktyg, liten verkstad,
tvättmöjligheter och färdkostpåse.
Cykelturister är en målgrupp som vuxit starkt de senaste åren och denna grupp av besökare
förväntas öka ytterligare de kommande åren.
Tillsammans med företagen i Nordvästra Skåne har destinations- och näringslivsavdelningarna i
kommunerna arbetat för att bli en stark cykeldestination och gjort flertalet strategiska satsningar.
- Vi har arbetat gemensamt med de nationella cykellederna Kattegattleden samt Sydkustleden och
affärsutvecklingen kring dessa, vi har även tagit fram lokala cykelrundturer i Nordvästra Skåne och
t.ex. tagit fram checklistor åt näringslivet kring vad en cykelturist efterfrågar, berättar Lisbeth
Holmåker på Ängelholms Näringsliv.
Idén om ”Bike approved accomodation” startade i Båstad och har nu spridit sig till hela Nordvästra
Skåne. Annika Borgelin som är destinationsansvarig i Båstad berättar;
- Vi har arbetat ganska strategiskt de sista åren med att bli en destination som cyklister trivs i, då jag
märkte att fler och fler boendeanläggningar börjat erbjuda tjänster som cyklisten efterfrågar, så fick
jag idén om att göra en certifiering, en symbol, för att besökaren lätt ska kunna se vilka anläggningar
som är ”cykelvänliga”. Vi drog igång arbetet förra sommaren och de flesta boendeanläggningar på
Bjärehalvön kan nu stoltsera med symbolen. I vintras hängde resten av Nordvästra Skånes kommuner
på och nu kan vi tillsammans stoltsera med 70 anslutna boendeanläägningar, fantastiskt! Jag tror
bara detta är början, vi ser att fler och fler boendeanläggningar vill erbjuda denna service.
Detta innebär att vi förutom att kunna erbjuda fantastiska leder också kan ge cykelturisten ett väldigt
fint värdskap.
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