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Våren är här – ta hand om din cykel
Nu är det dags att lägga lite tid på att se över din cykel. Det kommer att göra
underverk för både cykeln och cyklingen. Du vet väl att du kan pumpa luft i däcken på
vägen till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteten? I Uppsala finns totalt 88 cykelpumpar
och kommunen ansvarar för 42 av dessa. Under 2022 och 2023 kommer ytterligare
minst fyra cykelpumpar att placeras ut. Vid samtliga platser kan du också fylla luft i
däcken till barnvagnen eller rullstolen.
 
Behöver du dessutom serva din cykel så kan du göra det vid någon av våra fyra
cykelserviceplatser. Där finns förutom pump även enkla verktyg att använda. Utöver
det hittar du Uppsalas cykelvårdsstation i Stadsträdgården nära Parksnäckan. Här kan
du, förutom att pumpa däcken, även spola rent och torka din cykel. Det går även bra
att tvätta av din cykel i vår automatiska cykeltvätt som finns placerad i
cykelparkeringshuset vid Uppsala Resecentrum. All cykelservice är kostnadsfri och
tillgänglig dygnet runt.
 
Ta hand om din cykel på cykelvårdsstationen
Här kan du pumpa din cykel och se var cykelserviceplatser finns
Hitta pumparna på cykelkartan  

 

Cykelvänligast 
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Cykelparkeringshuset
Gratis parkering de första 24 timmarna.
 
Snart införs nya regler för
cykelparkeringshuset vid Resecentrum.
Precis som tidigare går det utmärkt att
parkera din cykel upp till nio dygn i
huset. De första 24 timmarnas parkering
är gratis även i fortsättningen. Men om
du väljer att parkera under längre tid tas
en parkeringsavgift ut.
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Cyklistvelometern 2022
Cykelfrämjandets stora
nöjdhetsundersökning 2022 startar 3
juni. Håll utkik i din inkorg! Vi påminner
dig när enkäten är öppen. Hoppas att
du vill delta i undersökningen.
 
Med många enkätdeltagare och svar är
informationen från Cyklistvelometern
ett mycket värdefullt underlag för
Uppsala kommun att arbeta vidare
med. Svaren ger oss också bra

Illustration: Cykelvänligast
Onsdag 11 maj lanseras en ny nationell plattform för stöd, rådgivning och inspiration
till arbetsplatser som vill göra det lätt för sina medarbetare att cykla till och från
jobbet. Bakom satsningen står Cykelfrämjandet och Svenska cykelstäder i samarbete
med 32 kommuner och 3 regioner i Sverige, däribland Uppsala kommun. 
 
Cykelvänlig arbetsplats övergår till Cykelvänligast
Uppsala kommun har drivit satsningen Cykelvänlig arbetsplats i Uppsala sedan 2014.
Nu övergår Cykelvänlig arbetsplats till Cykelvänligast. Alla arbetsplatser är välkomna
att delta, stora som små. Deltagandet är kostnadsfritt. De arbetsplatser som deltagit i
Cykelvänlig arbetsplats behöver registrera sig på nytt.
 
Cykelvänligast värdesätter framförallt engagemang och arbetsplatser kan utses till

årets nykomling
cykelvänligast
årets cykelidé. 

Läs mer om Cykelvänligast.

 

Hör av dig om fel och brister 
Tack alla ni som rapporterar in fel och brister utmed våra gator, gångbanor och
cykelvägar! Genom att uppmärksamma oss via Uppsala kommuns felanmälan - trafik
och utemiljö kan vi fortsätta att göra det mer säkert, enkelt och bekvämt att ta sig
fram för dig som går och cyklar. Under förra året tog vi emot över 1800 anmälningar
om mindre fel och brister för snabb åtgärd bara utmed kommunens cykelvägar. Läs
mer i Cykelbokslut 2021. I denna stora mängd prioriterar vi i första hand trafikfarliga
akuta fel och brister.
 
Hör av dig om du exempelvis upptäcker

trasig belysning
hål eller sprickor i asfalten
siktproblem
att cykelpumparna eller våra platser för cykelservice inte fungerar som de
borde.

Tack för din insats! 
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Syftet med införandet av
parkeringsavgifter är att öka
omsättningen av parkeringsplatser för
att fler cyklister ska ha möjlighet att
parkera i huset.
 
Läs mer om cykelparkeringshuset.
 
 
 
 

återkoppling kring de cykelfrämjande
insatser som genomförts tidigare och
om de ansetts ha bidragit till en bättre
situation för cyklisternas
framkomlighet, säkerhet och
bekvämlighet.  
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