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Tack för att du väljer att ta cykeln
Vi vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till dig som väljer att ta cykeln,
speciellt nu när smittspridningen av Covid-19 är stor. Inte bara tar du hand om dig
själv och miljön. Du bidrar även till att minska smittspridning och du ger plats i
kollektivtrafiken till de som verkligen behöver resa. 
 
Syns du i mörkret?
Eftersom vi just nu är fler än vanligt som cyklar vill vi för din och alla andra trafikanters
skull påminna om hur viktigt det är att du:

Använder hjälm, håller avstånd och kör försiktigt.
Ser till att dina lysen på cykeln fungerar. Kom ihåg att slå på dem när det blir
mörkt - vitt ljus fram och rött ljus bak.
Har reflexer på cykeln - vit reflex fram, röd reflex bak och orange eller vita
reflexer i hjulen.
Det är också bra att du själv använder reflexväst samt reflexer runt vristerna för
att synas bra.

 
Så ser vi till att du tar dig fram tryggt
Hösten är på väg över i vinter och vi har tagit bort nedfallna löv och trädfrukter från
gator, gång- och cykelvägar så att du kan ta dig fram smidigt och säkert. För med
många och blöta löv blir det lätt halt. När sen temperaturen kryper neråt är vi redo
med halkbekämpning och snöröjning. När vi vet att kallare väder är på ingång åker vi
ut och sandar. Får vi sedan snö som ligger kvar är vi beredda att sätta igång inom en
timme och ta bort den - dygnet runt! Vi prioriterar att snöröja de gång- och cykelvägar
som ingår i det vi kallar huvudcykelnätet inom 4 timmar. Övriga gång- och cykelvägar
snöröjs inom 5 timmar. Vid kraftigt snöfall över 10 centimeter kan dock snöröjningen
ta längre tid. Via vår karta ser du vad som gäller för respektive gång- och cykelväg. 
 
Energikontoret i Mälardalen är den mest cykelvänliga
arbetsplatsen
För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lättare för medarbetare att cykla till
jobbet och i tjänsten finns utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats. Vinnaren i årets
omgång av cykelvänlig arbetsplats är korad och det är Energikontoret i Mälardalen
som tar hem det. Med 5 stjärnor och 38 uppnådda kriterier placerar de sig på högsta
nivån och kan titulera arbetsplatsen som ”Cykelprima”. Energikontoret visar att de
satsar på sina medarbetares hälsa och att miljö-och klimatarbete är en viktig fråga på
företagets agenda. På en hedrande andra plats med 5 stjärnor, 36 uppnådda kriterier
och även de med titeln ”Cykelprima” hittar vi Ramböll. Företaget har en lång historia i
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att prioritera cykelfrågor och sina medarbetares hälsa och har varit med varje år sen
diplomeringen cykelvänlig arbetsplats infördes. Uppsala vatten och avfall AB och
deras arbetsplats på Rapsgatan är årets nykomling. De gick med i år och har redan
jobbat sig upp till 1 stjärna och titeln ”Cykelhygglig”. Stort grattis till årets vinnare.
 
Felanmälan
Vi ansvarar för de flesta cykelvägar inom Uppsala och Storvreta tätort. Du kan hjälpa
oss att hålla cykelvägarna säkra genom att anmäla hål och andra fel till vår
felanmälan. 
 
Här gör du din felanmälan.
 
Årets sista nyhetsbrev
Det här var årets sista nyhetsbrev om cykel. Nästa nummer landar i din inkorg i början
på 2021. Vi hoppas att du väljer att fortsätta följa oss. Tipsa gärna en vän,
familjemedlem eller kollega om vårt nyhetsbrev.
 
Här gör du din anmälan till vårt nyhetsbrev och läser det senaste kring cykelfrågor i
Uppsala.
 
Med en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År! 
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