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Miljövänliga tjänsteresor med nyöppnad cykelpool
Varför finns det ingen cykelpool när det finns en bilpool? Den frågan ställde sig Åsa
Persson, sjuksköterska och allergikonsult på Barn- och Ungdomskliniken
Centralsjukhuset Kristianstad. – Jag är ofta på möten runt om i Kristianstad och vill
hellre cykla än ta bilen. Det är bättre för både min hälsa och miljön, konstaterar Åsa.
Hon skickade in sin idé till sjukhusets brevlåda för förbättringsförslag.
Åsa Persson arbetar som allergikonsulent och tillbringar mycket tid på skolor och förskolor
runt om i Kristianstad. – Vi är nog många i personalen som inte bor så att vi kan cykla till
jobbet men som i vårt arbete kan behöva transportera oss kortare sträckor. Genom att cykla
kan jag spara både restid och sjukhusets pengar, förklarar Åsa.
Åsas idé om en cykelpool skickades till sjukhusets brevlåda för förbättringsförslag och
hamnade sedermera på miljöstrateg Sten Velanders bord. Sten nappade genast på idén. – Det
är ett utmärkt förslag som är bra för såväl individens hälsa som miljön och sjukhusets
kostnader, säger Sten.
Frågan om en cykelpool togs ända upp till ledningsnivå såväl inom Centralsjukhuset som
inom Regionservice och nu fem månader senare står cyklarna på plats. – Så enkelt som att
ställa några cyklar på bilpoolen var det inte, men genom ett gott samarbete med
Regionservice finns nu cyklar att låna för personalen, konstaterar Sten.
Åsa är nöjd. – När jag skickade in förslaget tänkte jag att det inte kan bli mer än ett nej. Men
se så bra det blev. Och skönt att veta att våra förslag faktiskt tas på allvar och att vissa
genomförs, avslutar Åsa.
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