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Cykelparkeringshuset är på plats 
4 oktober var det dags att inviga cykelparkeringshuset vid Resecentrum med 1200
nya cykelparkeringsplatser i två plan. Gatu-och samhällsmiljönämndens ordförande
Richard Malmström och kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling höll
invigningstalet och cyklade sedan tillsammans uppför rampen till plan 2. Därmed
öppnade Uppsalas första och Sveriges största cykelparkeringshus.
 
Under oktober valde allt fler cyklister att ställa sin cykel under tak i det nya
cykelparkeringshuset. Det finns fortfarande saker som behöver justeras men på det
stora hela var cyklisterna positivt inställda.
 
Så parkerar du i nya cykelparkeringshuset
För att ta dig in i cykelparkeringshuset och parkera din cykel där behöver du ladda
ner en app i mobilen. Cykelparkeringsplatserna är fördelade på två plan och i appen
kan du se hur många lediga platser som finns på varje våningsplan. Det är
kostnadsfritt att parkera. Här kan du läsa om hur det fungerar i det nya
cykelparkeringshuset
 
Hur länge kan jag parkera?
Du får lämna kvar din parkerade cykel i max nio dygn. När det nionde dygnet börjar
får du automatiskt ett påminnelse-sms. Tänk på att hämta ut din cykel när du får
meddelandet. Om du står kvar i mer än nio dygn finns det risk att din cykel kommer
att forslas bort. Hoppas att du också vill testa att parkera din cykel i huset, om du inte
redan gjort det.

Cykelboxar ger säkrare
korsningar för cyklister
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Under det senaste året har det blivit både säkrare och enklare för cyklister att ta sig
fram vid flera korsningar med trafikljus. I  Uppsala kommun har vi infört så kallade
cykelboxar – ett eget utrymme för cyklister längst fram närmast trafiksignalerna.
Syftet är att cyklister ska synas bättre i trafiken och att minska olycksrisken och
konflikter med framförallt svängande fordon. Med cykelboxar blir det dessutom
enklare för cyklister att ta sig fram när de får ställa sig framför den övriga trafiken i
väntan på grönt ljus i trafiksignalen.  
 
Under 2019 är det korsningarna S:t Olofsgatan-Sysslomansgatan och
Apelgatan-Tycho Hedéns väg som fått nya cykelboxar. Vi har också byggt om den
cykelbox som finns utmed Storgatan för att den ska upplevas som mer tydlig och
synlig.  
 

Cykla hela vintern
Cykelsäsongen är inte över fast det blir kallare och mörkare. Att cykla på vintern
funkar också bra. Tänk bara på att använda cykellysen och reflexer så att du syns
tydligt i trafiken. Att använda hjälm är också viktigt att tänka på särskilt när du
vintercyklar. I Uppsala finns sopsaltade cykelstråk som gör det lite enklare att trotsa
vinterväglaget.
 
Var rädd om cykeln
Ta väl hand om din cykel och skölj av den då och då eftersom saltet sliter på cykeln. I
Stadsträdgården finns Uppsalas cykelvårdsstation. Här kan du kostnadsfritt tvätta,
pumpa och fixa din cykel. Året-runt-cykling är bra för plånboken, hälsan och miljön.
 
Bra tips om vintercykling
Hitta fler tips på uppsala.se/vintercyklisten.
Läs mer om hur du cyklar säkert och tar hand om din cykel under vintern på
trafikverket.se.
Läs mer om vinterväghållningen i Uppsala kommun.
Lämna synpunkter på vinterväghållningen i Uppsala kommun.
Saltningen av våra cykelvägar
 

Ny pendlarparkering för cyklar i
Storvreta
Upprustningen av Storvretas pendlarparkering blir färdig under november. Då
kommer det att finnas fler bilparkeringsplatser men också bättre möjligheter att
parkera din cykel vid Storvreta station om du tar tåget därifrån. Nya cykelställen finns
monterade på plats med möjlighet att låsa fast cykeln i själva stället. Totalt blir det
ungefär fyrtio stycken fler cykelparkeringsplatser än tidigare och hälften av dem får
dessutom väderskydd. Det kommer också att finnas fyra särskilda parkeringsplatser
för lådcyklar och en ny cykelpump.
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