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Nyhetsbrev från Uppsala kommun

Nyheter för dig som cyklar i Uppsala
Här kan du läsa om vad är på G för dig som cyklar i Uppsala kommun.
 

Uppsala –bäst på att jobba för cyklisterna andra året i rad
Uppsala är Sveriges bästa cykelstad 2019 – för andra året i rad. Det är
Cykelfrämjandet som i sin årliga granskning har utsett oss till det när de mätt och
jämfört nuläget i landets kommuner. Motiveringen från Cykelfrämjandet lyder:
Uppsala har under de senaste åren arbetat systematiskt för att förbättra sig och
hamnar i år bara två poäng från maxpoäng (90). Nybyggen, drift, underhåll och
beteendepåverkansarbete kopplat till cykelfrämjande åtgärder samt ökade
ekonomiska satsningar kan nämnas bland framgångsfaktorerna.
 
Läs mer: https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-
och-pressmeddelanden/uppsala-basta-cykelstaden-i-ar-igen/
 
Pumpa däcken och serva cykeln längs vägen
Du vet väl att du kan pumpa luft i däcken på vägen till jobbet, skolan eller
fritidsaktiviteten? I Uppsala finns totalt 82 cykelpumpar. 34 av dem ansvarar
kommunen för och här finns också luft till barnvagnen eller rullstolen. Behöver du
dessutom serva din cykel så kan göra det på någon av cykelserviceplatserna där det
förutom pump också finns enkla verktyg att använda. Om din cykel behöver sköljas
av kan du göra det på cykelvårdsstationen i Stadsträdgården, nära parksnäckan.
 
Vi planerar också för att under 2019 bygga en till cykelservicestation i närheten av
Resecentrum samt en cykelpump vid stationen i Storvreta.
 
Läs mer om cykelpumpar, cykelserviceplatser och cykelvårdsstationen: Du kan också
se var du hittar dem på cykelkartan.
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/kartor-och-statistik/cykelkarta/
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/ta-hand-om-din-cykel-
vid-cykelvardsstationen/
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/cykelpumpar/
 
Cykelparkeringar i friluftsområden
Nu kan du parkera cykeln tryggt och snyggt när du cyklar till ett friluftsområde. Fem
platser har nu fått cykelställ, Röbo utegym, fågeltornet vid Årike Fyris, Tipp toppen i
Storvreta, OK Linnés klubbgård i Norby och vid Kung Björns hög. Inom kort kommer
det också att finnas cykelställ vid vindbron. Under nästa år planerar vi också
cykelställ i Lunsen och Hammarskog.
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Känner du ett lag som vill tävla för miljön i klimatmatchen?
Res klimatsmart till träningen Vinn 5000 kronor till laget. Klimatmatchen är en
tävling för alla föreningar med barn och ungdomar 10–16 år. Genom att gå, cykla, ta
bussen eller samåka till träningen samlar alla i laget poäng. Lagen med flest poäng
vinner prispengar till laget och roliga aktiviteter på Fyrishov, Allis och IFU Arena.
Tävlingen börjar 23 september och slutar 27 oktober. Anmäl din förening senast 8
september på uppsala.se/klimatmatchen
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