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MILJÖBILDER 

Nr 4 juli 2016, Årgång 17 
 

Följande synpunkter och kommentarer har mottagits på tidigare 
tidningsnummer:   
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-16-02_E.pdf 

Det har inkommit många kommentarer inte bara om rubricerat tidningsnummer utan om cykelåkning över 

huvud taget. Dessutom har det inkommit ”överskottsinfo” t ex om vissa personers uppträdande på 

Facebook och dess orsaker. Det är något som tidningen Miljöbilder också har funderat över t ex varför vissa 
personer direkt ger personer obehagliga tillmälen t ex ”halmgubbar”.  

En ”kommunikatör” som uppger sig ha anknytning till föreningen Sveriges kommunikatörer har åsikter om 

detta. Den person som gav tillmälet halmgubbar hade uppenbarligen inte orkat läsa vad som stod i 

tidningen. Som kommunikatör så anser hon att de citat som angivits i tidningen och den förklarande texten 

som tidningen gjort är alldeles korrekta och klara. Orsaken till de obehagliga tillmälena kan knappast ha 

med texten i tidningen att göra utan torde bero på inre störningar hos den upprörda personen. Det visar ju 

också detta faktum att denna otrevliga person avbröt diskussionen på ett väldigt högfärdigt och arrogant 

sätt. (Det finns även andra kommentarer om denna otrevliga person men de är i sig lika otrevliga och 

platsar inte i en seriös tidning som Miljöbilder!) 

Denna kommunikatör gick igenom hela tidningsnumret och tycker att det är märkligt att Cykelfrämjandet 

tycker att man ska använda handskar för att inte skada händerna vid en ev. omkullkörning. Inte ett ord om 

cykelhjälmar! Cykelfrämjandet unnar alltså inte cyklister att använda cykelhjälm FÖR DETTA SKADAR 

ANDRA CYKLISTER. Visst finns det skäl att fråga sig om cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren har 

blod på händerna! Kanske skulle man också fråga sig varför inte Cykelfrämjandet försökt att få lagarna 

ändrade när det gäller t ex cykelpassager och cykelöverfarter. Kommunikatören har kontrollerat 

uppgifterna i tidningen och kan bekräfta att inga önskemål om sådan lagändring inkommit varken till 
Transportstyrelsen eller Trafikverket! 

Som kuriosa kan nämnas att en person påstår att antalet allvarliga cykelolyckor minskat under detta år och 

att detta troligen beror på att användning av cykelhjälm ökat i Sverige. Någon vetenskaplig studie av detta 
finns dock tydligen inte. 

Denna kommunikatör har också konstaterat att det finns en mycket aktiv person på Cykelfrämjandet och 

Cykelbubblan som tydligen ägnar all sin lediga tid åt att försöka hitta forskare och studier som hävdar att 

cykelhjälmar är farliga. En annan beprövad metod hos denna person är att hävda att alla bilister borde 

använda hjälm eftersom det omkommer många bilister. Trafikverket har dock påpekat att om alla bilister 

skulle använda hjälm så skulle antalet skadade bilister öka. Detta beror på att hjälmens tyngd skulle ge 

svåra ”dragskador” i nacken. Dessutom skulle fordon med airbag i kombination med hjälm ej fungera. Hur 

vore det om denna person ägnade sin tid att försöka öka trafiksäkerheten för cyklister? Kommunikatörens 

svar på detta är att det gör ju denna person också t ex genom att konstatera att satsningarna på 
infrastruktur för cyklister fortfarande är väldigt små! 

Men det finns också intressanta kommentarer från t ex trafikforskare, riksdagsledamöter, trafikskadade, 

NTF-are, trafiklagstiftare... Vissa kommentatorer har, innan de vågat lämna synpunkter, försäkrat sig om 

att det s.k. meddelarskyddet gäller eftersom tidningen Miljöbilder är en registrerad periodisk tidskrift. Och 

så är det naturligtvis. Alla som lämnar information till tidningen Miljöbilder har skyddad identitet såvida inte 

annat skriftligen överenskommits. 

 

Flera aktörer har påpekat att Cykelfrämjandets styrelse propagerar för att cykelhjälm ej ska användas 

eftersom de påstår att cykelhjälmen ökar risken för olyckor. ”Det är farligare att inte cykla än att inte 

använda cykelhjälm!” Detta drar sig inte ordföranden Lars Strömgren för att framföra även till cyklister 
som skadats för livet p.g.a. cykling utan cykelhjälm!  
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En trafikforskare menar att det inte är en lätt uppgift att rekommendera något generellt angående 

användning av cykelhjälmar. NTF vill ha en tvingande hjälmlag för vuxna. Samma sak propagerar många 

massmedier för. Flera riksdagsledamöter har meddelat att någon sådan lag troligen aldrig kommer att gå 

igenom i Riksdagen, Orsak: Det totala misslyckandet av en sådan hjälmlag i Australien. Där minskade 

cyklandet med uppåt 35 % samtidigt som de svåra cykelolyckorna ökade! En cyklist som skadats för livet 

p.g.a. att han trodde på Cykelfrämjandets påstående om att cykelhjälmar ökar olyckorna frågar sig hur 

någon kan vara så gemen så att man inte unnar någon att använda cykelhjälm. ”Skulle detta alltså skada 
andra att jag använder cykelhjälm? Skulle detta vara orsaken till katastrofen i Australien?”  

I USA har man i vissa stater slopat kravet på hjälm även för mopedister och motorcyklister vilket gett en 

kraftig ökning av antalet dödsolyckor. 

En s.k. elitcyklist som cyklade omkull och fick en allvarlig hjärnskakning frågade sin läkare om det var något 

att ha dessa sketna MIPS-hjälmar. Läkaren svarade att om han inte haft en sådan hjälm på sig så hade han 
inte ens kunnat ställa frågan! 

En annan trafikforskare hade ställt frågan till en studiegrupp om de tar större risker när de cyklar med 

hjälm. Alla svarade nej på den frågan. Senare vid en cykelutflykt på bl a skogsbilvägar i kuperad terräng 

hörde trafikforskaren en deltagare säga: 

”Idag har jag inte cykelhjälmen på mej så då får jag ta det lite lugnare nerför den här grusiga och kurviga 
backen.” 

Harald Gaunitz 
 

Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har du andra 
idéer till innehåll så kom med tips eller skriv ihop något själv. Din identitet är skyddad 
av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen förbehåller sig rätten att avkorta och redigera 

inkomna artiklar. Du som kritiseras i tidningen har rätt till replik. Inga artiklar 
honoreras. /Redaktionen 
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