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Uppsala är Sveriges bästa cykelstad
Yaaaaaaaaaaay! Cykelfrämjandet har för fjärde året i rad utnämnt Uppsala till
Sveriges bästa cykelfrämjarkommun!
Självklart kommer vi fortsätta vårt arbete att göra det ännu tryggare, roligare och
enklare att cykla året runt i Uppsala. Och vi tar tacksamt emot alla förslag på hur vi
kan bli en ännu bättre stad att cykla i. Vi kommer att återkoppla till dig som lämnar
förslag så fort vi kan.
 
Utnämningen är en del av Cykelfrämjandets stora nationella granskning som mäter
och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år. Syftet är att kunna
jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid
samt belysa områden där det finns förbättringspotential.
 
Läs mer om motiveringen här.
 

Bullerskydd utmed gång- och cykelväg
Gång- och cykelvägen som löper parallellt med järnvägen mellan Gamla
Uppsalagatan och Råbyvägen kommer att byggas om. Arbetet startar i sommar och
pågår under ett par månader. Gång- och cykelvägen ska breddas, ny belysning
kommer att sättas upp och ett bullerskydd byggs utmed sträckan. Alla gator som
ansluter till gång- och cykelvägen berörs av arbetet. Gående och cyklister kommer
därför hänvisas till annan tillfällig väg.

Här kan du läsa mer om arbetet och se en karta över sträckan.
 
Cykelns dag - registrera din resa och var med och slå nytt
världsrekord
3 juni firas varje år Cykelns dag över hela världen. Det har FN bestämt. På Cykelns dag
2020 samlade omkring 5 200 personer ihop 465 380 minuters registrerad cykeltid
under en dag. Eftersom inget liknande gjorts tidigare blev resultatet ett helt nytt
världsrekord. På Cykelns dag i år är målet att förbättra detta världsrekord. Det kan nås
genom att du anmäler din cykling och inspirerar andra att göra samma sak. Under 3
juni och fram till klockan 12.00 den 4 juni kan du registrera din cykeltid på Cykelns
dags webbsida.
I Sverige är det organisationen Svensk Cykling som arrangerar Cykelns dag.
 
Registrera din resa här.
 
Tack för att du väljer att följa oss. Nästa nummer landar i din inkorg i september. Tipsa
gärna en vän, familjemedlem eller kollega om vårt nyhetsbrev.
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Här gör du din anmälan till vårt nyhetsbrev och läser det senaste kring cykelfrågor i
Uppsala.
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