
 

Vill du synas på Kattegattledens hemsida? - 
www.kattegattleden.se  

Sveriges första nationella cykelled 
Den 6 juni 2015 invigdes Sveriges första nationella cykelled, där av nr: 1, som visas på skyltarna. Leden fick också 
utnämningen ”Årets cykelled 2018” på Cykelmässan i Utrecht.   

Kattegattleden vill bidra till att utveckla cykelturismen och till näringslivsutveckling i kommunerna och regionerna 
längs leden.  Med sitt unika havsnära läge har leden fantastiska möjligheter att locka hit cykelturister från hela 
Sverige och Europa. 

Via din e-post kommer det att skickas ut en enkät efter avslutad cykelsäsong (15 april-15 oktober) tacksam om 
du har möjlighet att svara på den då. 
 

Detta behövs för att din produkt ska synas på www.kattegattleden.se och för att din produkt också 
ska bli attraktiv på den internationella marknaden. 

 Din produkt bör vara av intresse för svenska och internationella cykelturister 
 Din produkt bör ligga inom ett avstånd av ca 10 km från cykelleden 
 Det bör finnas en hemsida till din produkt att hänvisa cykelturisten till och hemsidan bör vara 

översatt till engelska och tyska 
 Om du driver en boendeanläggning så bör du erbjuda att, se mer i bilaga 1: Tips på hur du blir 

ett cykelvänligt besöksmål eller boende. 
• Kostnadsfri parkering av cyklarna i låsbara eller säkra utrymmen 
• Torkmöjligheter för kläder och utrustning 
• Tillgång till cykelreparationsmaterial med de viktigaste verktygen 
• Erbjudande om en nyttig frukost eller matlagningsmöjligheter  
• Om möjligt gratis WiFi (trådlös internetuppkoppling)  
• Informationsmaterial om lokala utflyktsmål och matställen 
• Kunna ta emot cyklande gäster för en övernattning med kort varsel 

 Bör ha ett organisationsnr/F-skatt 
 Återlänkning från eventuell egen hemsida till www.kattgattleden.se bör göras. 

 

Om produkten uppfyller ovan, så maila in nedan information:  

 Företagsnamn:  
 En beskrivande, säljande text på din produkt (beskriv vilka tjänster du kan erbjuda cykelturisten 

utifrån bifogad bilaga 1. OBS! Skriv din text utifrån tredje person, dvs. anläggningen och tilltalet är du, t 
ex Hotel Galaxen erbjuder dig…. Skriv inte ”vi” och ”vår”.) 

 Bilder – bifoga säljande högupplösta bild på produkten, minst 1200 px bred. 
 Webb adress:  
 Adress: 
 Postnummer: 
 Telefon: 
 E-post: 
 Ev organisationsnr/F-skatt: 

Översättning till engelska och tyska av din produktpresentation ordnas av Kattegattledens hemsida 
efter att du har godkänt innehållet. 
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