
 

Cykelfixar- 
satsning

Att fixa och rengöra sin cykel är något som ofta glöms 
bort eller inte tas tag i. Här finns en grymt go öppning 
för en bra satsning för Ny Generation-gruppen! Med 

ganska enkel utrustning kan man verkligen göra någons 
dag! På följande sidor finns en beskrivning och hjälp för 

att genomföra en cykelfixarsatsning på skolan.

Ny Generation-gruppen vid Linköpings universitet gjorde för 
några år sedan en mycket uppskattad cykelfixarsatsning! En solig 
vårdag tog man med sig hinkar med vatten, rengöringsmedel och 
lite verktyg till en gräsplätt bredvid cykelstråket på universitetet. För 
att göra reklam för satsningen satte man upp plakat med frasen 
"Jesus tvättade lärjungarnas fötter - vi tvättar din cykel!” 

Många kom för att få sin cykel tvättad, uppsmörjd och justerad. 
Under tiden cykeln blev tvättad bjöd Ny Generation-gruppen på fika 
och fick svara på många frågor om vad som ligger bakom att man 
gör en sådan osjälvisk sak som att tvätta någon annans lortiga cykel.



Planering 
• Bestäm datum, tid och plats för satsningen 
• Be om lov från rektorn 
• Kolla av vilka i gruppen som kan närvara 
• Bestämma träff för förberedelser 
• Räkna ut hur mycket fika ni ska göra/köpa om ni 

vill bjuda på fika till de som väntar på sina cyklar 

Marknadsföring 
• Skapa ett Facebook-event och bjud in alla på 

skolan 
• Sätt upp affischer/lappar på skolan 
• Använd skolans informationssystem för att berätta 

om satsning om ni får (t ex intern-TV) 

Förberedelser 
• Låna ihop hinkar för vatten 
• Fixa så att ni vet var ni tar vatten ifrån 
• Handla/fixa det som behövs (se lista nedan) 
• Bestäm hur fikat ska serveras - vill ni ha något 

klaffbord med eller räcker marken?

Att göra-lista
Cykelfixarsatsning

Bild till Facebook-event 
Vattenhinkar (lika många som personer som gör 
satsningen) 
Tvättsvampar (lika många som hinkarna) 
Rengöringsmedel 

1-2 st cykelpumpar 
Cykelfixarkit (går att köpa på Clas Ohlson och 
liknande ställen. Innehåller lagningsgrejer för däck 
osv.) 
2 st skiftnycklar 
1 st nyptång 
1 st insexnyckel 
Olja för kedjorna 
Fint sandpapper 

Nya ventiler 
Nytt fram-/bakljus (om ni vill supersatsa :) 

Om ni ska bjuda på fika till de som väntar: 
(Räknat på ca 60 koppar) 
5 st kaffetermosar 
Kaffe 
2 st termosar med mjölk i 
Kylväska ink kylklampar för mjölken 
ca 70 st engångsmuggar för kaffet 
60 st fikabröd/kakor 
100 st servietter 
Sopsäck för fikaskräpet 

Vad behövs?

Denna uträkning bygger på att det är 3 pers som genomför satsningen. 
Men givetvis kan man vara både fler och färre.


