
 Datum 2019-11-18  

 KALLELSE 

 

Nämnd/Organ: Cykelråd 

  

Sammanträdesdatum:  Måndag 18/11–2019 18:00-20:00 

  

Sammanträdeslokal: Vi träffas i receptionen på våning 4 senast 17:55 för att därifrån ta oss till lokalen 

Smalspåret på våning 5  

 

Ordförande: Rickard Malmström 

 

Sekreterare: Selma Ogden 

 

 

Föredragningslista 

Nr Ärenderubrik  Föredragande/handling 

 

1. Val av justeringsperson 

 

2.  Fastställande av föredragningslista 

 

3. Trafiksignaler i Uppsala kommun 
Informationspunkt och diskussionspunkt. Sampo Hinnemo trafikplanerare på 

stadsbyggnadsförvaltningen, kommer att presentera hur Uppsala kommun arbetar med planering av 

trafiksignalanläggningar, samt hur kommunen arbetar med cykeltrafik i förhållande till trafiksignaler. 

 

Uppsala kommun önskar att rådets samtliga medlemmar tar med sig synpunkter kring trafiksignaler i 

Uppsala kommun med koppling till cykling. Exempel på frågeställningar att fundera kring är: 

– Hur kan vi förbättra arbetet med trafiksignaler för att få fler att cykla i större utsträckning? 

– Vilka generella problem/utmaningar finns kopplat till trafiksignaler utmed cykelnätet i Uppsala 

kommun? 

 

Frågeställningarna är exempel och nya idéer och tankar är välkomna. Sampo kommer kort berätta om 

arbetet samt fånga upp synpunkter från cykelrådets medlemmar.  

 
4. Cykel och kollektivtrafik 

Cykelfrämjandet inleder med att presentera sin syn på förhållandet mellan kollektivtrafikens och 

cykelplaneringens anspråkstagande i samhällsbyggnadsprocessen. Föredraget går sedan över till 

diskussion där bl.a. de inskickade exemplen diskuteras.  

– Tillfällig busshållplats blockerar cykelbana, Stationsgatan. 

– Busskurer, skymdsikt.  

 

5. Fika 



6. Återkopplingspunkter 
Informationspunkt med möjlighet för frågor, Daniel Fritz ger återkoppling på inspel.  

– Cykelbanan längs väg 600 

– Cykelbanan längs väg 272 

– Omledning utmed S:t Persgatan  

 

7. Lennakatten 
Informationspunkt och diskussionspunkt. Daniel Fritz inleder med att gå igenom historiken kring 

Lennakatten och de förutsättningar som finns för grindarna utmed gång- och cykelpassager längs 

sträckan. Efter presentationen går punkten över till diskussion kring vad cykelrådet ståndpunkt ska 

vara som rådgivare i den fortsatta processen.  

 

8. Ämnen och diskussionsämnen till kommande möten 
Diskussionspunkt. Cykelrådet behöver mer inspel från rådets medlemmar för att skapa intressanta och 

givande ämnen för framtida cykelråd. Cykelrådet för tillsammans en diskussion kring hur inspel till 

rådet kan öka och utformning av framtida mötespunkter. 

 

9. Mötet avslutas 

 


