
 
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Nytt från Uppsala kommun
Nyhetsbrev för dig som cyklar i Uppsala, september 2020

Snabbcykelbanan
I november 2020 startar vi bygget av ännu en snabbcykelled
mellan Kvarntorget, Gränby sportfält och Gränbystaden.
Syftet med snabbcykelleder är att det ska vara smidigt och enkelt att ta sig fram som
cyklist och fotgängare. Därför är snabbcykellederna lite bredare och har ett bättre
vägunderlag än vanliga cykelbanor. På vintern är snabbcykellederna prioriterade när
det gäller halkbekämpning. Hittills har Uppsala kommun byggt fyra stycken
snabbcykelleder och vi planerar att successivt införa fler.   
 
Läs mer om snabbcykelleder
 
Gör en utflykt till Kastellparkens trafiklekplats 
Välkommen till trafiklekplatsen i Kastellparken. En lekplats med riktig gatumiljö för
barnen att träna och leka i med trafikljus, trafikskyltar och övergångsställen. Packa
en picknick och ta med en egen cykel eller sparkcykel. I den nyrenoverade parken
finns något för alla åldrar.    
Förutom trafikdelen finns det också en stor hinderbana som passar för lite äldre barn
eller vuxna, en basketplan, klätternät och picknickbord med sittplatser. Parken
har även två fotbollsplaner och boulebanor.
 
Hitta till Kastellparken och trafiklekplatsen
 

Fler Cykelparkeringar vid Nåsten och andra friluftsområden 
Ta lådcykeln till friluftsområdet. Under hösten 2020 och våren 2021 bygger Uppsala
kommun fler cykelparkeringar vid friluftsområden.
Här finns plats att säkert parkera både vanliga cyklar och specialcyklar. Entréerna till
friluftsområdet Nåsten är först ut!   
 
Hitta till Nåsten och andra friluftsområden   
 
Fler cykelöverfarter i Luthagen, Salabacke och Boländerna
Nu ökar framkomligheten för dig som cyklar. Under 2020 och 2021 anlägger vi nio
cykelöverfarter i Luthagen, utmed Börjegatan, samt ytterligare 18 stycken i Sala
Backe och Boländerna. Arbetet pågår för fullt och just nu är vi halvvägs.  
 
Vid en cykelöverfart har fordonsförare väjningsplikt mot cyklande och förare av
moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.
Cykelöverfarterna känner du igen på den röda färgen i asfalten och det nya
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vägmärket för cykelöverfart.
 
Läs mer om vad cykelöverfarter är
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