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Utmana kollegorna i cykeltävling
Anmäl er till Cykelutmaningen 2022 som anordnas av
Cykelvänligast
Cykelutmaningen är en tre veckor lång utmaning som går ut på att lag om 3-5
personer ska cykla så många kilometer som möjligt till, från och i arbetet under tre
veckors tid. Det är ett bra sätt att motivera sig själv och sina kollegor till att cykla mer
till, från och på jobbet. 
 
Viktiga datum 

Anmälan är öppen 16 september-28 oktober.
Utmaningen pågår mellan 7-25 november.
I december annonseras vinnarna av lagtävlingen.
 

Såhär gör ni för att delta i Cykelutmaningen

Snacka ihop dig med ett gäng kollegor och bilda ett lag på 3-5 personer.
Anmäl laget på cykelvänligast.se/cykelutmaningen innan 28 oktober.
7 november börjar cykelutmaningen och då är det dags att cykla så mycket
som ni orkar och vill till, från och på jobbet. 
Registrera lagets totala antal cyklade kilometer under utmaningen på
cykelvänligast.se.
25 november avslutas utmaningen, men vi cyklar såklart vidare in på vintern
och våren!
I december annonseras vinnarna av cykelutmaningen som vinner pris och får
synas i Cykelvänligasts kanaler.

Anmäl ert lag på cykelvänligast.se/cykelutmaningen. Där hittar ni även mer
information om utmaningen.
 
Inte med i Cykelvänligast ännu? Börja med en cykelutmaning och ta det vidare
därifrån!
 
Tips! Här hittar du sex tips för lyckad cykelpendling.
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Europeiska Mobilitetsveckan 2022
Årets tema: Bättre resande
Europeiska mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för
att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Årets tema är Bättre
resande. Under mobilitetsveckan 16–22 september kommer Uppsala kommun hålla
följande aktiviteter. 

Guidad tur för barn 3-6 år i trafiklekplatsen i Kastellparken
Trafiksäkerhet för gymnasieelever. Vi träffar Fyrisskolan och
Rosendalsgymnasiet tillsammans med UL och energi- och klimatrådgivningen.
Buslätt att cykla rätt! Trafikundervisning med förskolebarn i Storvreta.

 
Ge din cykel lite kärlek
Passa på att ge din cykel lite extra omtanke under mobilitetsveckan. Ta en tur till
Stadsträdgården eller cykelparkeringshuset och fixa din cykel kostnadsfritt.
Cykelparkeringshuset
Cykelpumpar och cykelvårdsstationen
 
För mer information om Europeiska mobilitetsveckan
Läs mer om mobilitetsveckan i Uppsala.
Mobilitetsveckan i Sverige 
Mobilitetsveckan i Europa 

 

Vi öppnar dörrarna till
Cykelparkeringshuset!
 
Samtliga tvåvåningscykelställ utanför cykelparkeringshuset kommer att genomgå
förbättringsåtgärder. Leverantören av cykelställen kommer att påbörja detta arbete
under vecka 38. Under tiden arbetet pågår kommer vi att under dagtid öppna

https://www.uppsala.se/gator-och-trafik/cykel/cykelparkeringshuset/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/cykel/cykelpumpar-och-cykelvard/
https://www.uppsala.se/kampanjsidor/europeiska-mobilitetsveckan/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/minskad-klimatpaverkan/europeiska-mobilitetsveckan/
https://mobilityweek.eu/home/


dörrarna till cykelparkeringshuset. Detta för att förenkla parkering och för att fler ska
ha möjlighet att parkera sina cyklar där. Du checkar in och ut som vanligt.

 

Tipsa en vän!
Känner du någon som också gillar cykling och hållbart resande? Tipsa en vän om att
bli först med det senaste om cykling i Uppsala genom att prenumerera på vårt
nyhetsbrev. 
 
Skicka vidare vårt prenumerationsformulär.

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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