
 
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Nytt från Uppsala kommun
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Dags för Vintercyklingens dag!
I Uppsala finns alla förutsättningar för att du ska kunna ta dig fram på cykel året runt.
Ett kvitto på det är att ni förra året såg till så att Uppsala samlade flest vintercyklister i
hela världen och vann Vintercyklingens dag, ett globalt initiativ för att främja cykling
året runt, där alla världens städer kan delta. Internationell kallas tävlingen för Winter
Bike to Work Day.
 
Fredagen den 12 februari är det dags för årets upplaga! Är du redo? Planera in att ta
cykeln på morgonen när du lämnar barn, för att köpa lunch eller som ett motionspass
på kvällen. Registrera sedan att du kommer delta. Passa även på att utmana barnen,
grannen eller vännen att prova. Är du ny på vintercykling? Ta den här dagen som ett
tillfälle att testa att cykla i Uppsala! Så på med hjälmen, lampor, reflexer och kläder
efter väder och sätt Uppsala på vintercykelkartan åter igen!
 
Anmäl att du kommer att delta senast den 11 februari på Winter Bike to Work Day. 
 
Fler väljer att cykla året runt
Vi satsar mycket på att göra det säkert och tryggt för dig som väljer att cykla året
runt. Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk för att få bort snön och göra vägunderlaget
mindre halt att cykla på. Det byggs nya cykelbanor och cykelöverfarter hela tiden, du
kan ta hand om din cykel på vår cykelvårdsstation, pumpa dina däck på över 80 olika
platser i kommunen (vissa sköts av privata aktörer) och parkera din cykel inomhus i
vårt cykelparkeringsgarage vid Resecentrum. 
 
Och det har gett resultat. Fler och fler väljer att cykla året runt. Och fördelarna för dig
är många. Det är inte bara bra för klimatet och miljön i Uppsala. Din hälsa och
kondition kommer att tacka dig. Men även plånboken. Sen ska vi inte glömma att det i
år också är extra lämpligt då vi ska undvika kollektivtrafik i den mån det går för att
begränsa smittspridningen av covid-19.
Här har vi samlat det du behöver veta för att vintercykla i Uppsala.
 
Faktum är att det också går snabbare att ta cykeln än bussen. I alla fall i vårt test. Vi
filmade så du kan se själv.
Se filmen Cykel vs buss här på vår Youtube-kanal.
 
Vårt nyhetsbrev byter namn
Det här nyhetsbrevet är ett specialutskick med syfte att berätta mer om vintercykling,
locka fler att prova på och att marknadsföra Vintercyklingens dag. Du som har fått
utskicket prenumererar på vårt nyhetsbrev om cykel som från och med nu även byter
namn till Hållbart resande. Vi hoppas att du vill fortsätta följa oss.
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Tipsa gärna en vän, familjemedlem eller kollega om vårt nyhetsbrev.
 
Här gör du din anmälan till vårt nyhetsbrev och läser det senaste kring Hållbart
resande i Uppsala.
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