Protokoll Cykelrådet
Datum: 2018-05-03 kl. 18.00–20.00
Lokal: Stadshuset rum A 394
Närvarande:
Andreas Ingemarsson
Anna-Karin Bäckström
Rolf Söderman
Elisabeth Westman, NTF Västmanland
Ann-Marie Hindersson, STF Västerås
Ulf Jansson (C)
Ann-Christine Alkazhami (S)
Mikael Vilbaste (MP)
Jenny Bergström, Teknik- och fastighetsförvaltningen
Ej närvarande:
Sjoerd Bosga, Lena Petersson, Sara Welin, Malin Pettersson (Naturskyddsföreningen), Lars Johansson
(Sahlbergs Cykel & Sport), Thomas Birath (Västerås Cykelklubb), Hanna Asp (Cykelfrämjandet
Västerås), Solveig Nygren (M)och Anna Östholm (L).
§ 1 Mötets öppnande
Mikael förklarade mötet öppnat. Ann-Marie Hindersson beslutades få delta som representant för
STF.
§ 2 Godkännande av dagordning
Rådet godkände mötets dagordning med justeringen att punkt 6 utgår.
§ 3 Cykelns dag 26 maj
Västerås stad kommer att ha ett informationstält för den nya cykelkartan, cykelvägvisningen och
elcykelpremien. 3-4 cykelhandlare och cykel-TRIM har anmält intresse att delta på plats. Anna-Karin
kan vara med under dagen. I övrigt är det ingen från cykelrådet som kan vara med, Mikael skickar
även en fråga till de som inte var med på mötet. Förhoppningsvis kan vi bli några fler så att vi till
exempel skulle kunna ha en övningscykelbana för barn och på så sätt knyta an till Barnfestivalen som
är på stan under samma dag. Jenny sköter samordning, ta fram affisch, polistillstånd mm. Det fanns
även önskemål om att bjuda på fika under dagen.

§ 4 Nya resecentrum
Jenny redogjorde för vad som sades under den workshop om nya resecentrum som hölls 2/5. Där
fanns också cykelrådet representerat. Den kommer att följas upp med ytterligare två tillfällen och
sedan går detaljplanen för nya resecentrum ut på samråd under juni-augusti.
§ 5 Felande länkar gc-vägnät och belysning
Rådet hade grupparbeten och pekade ut felande länkar i gc-vägnätet och var det saknas belysning.
Staden har sedan tidigare kartor över detta men nu har många av länkarna åtgärdats och det
behöver tas fram ett nytt, uppdaterat underlag.

§ 6 Reseberättelse Colombia
Punkten utgick.
§ 7 Avslutningsaktivitet hösten
Gruppen spånade idéer för en avslutningsaktivitet. Förslag som kom upp var bland annat en
cykelutflykt. De som inte var med på mötet uppmanas att komma in med fler idéer.
§ 8 Nästa möte
Onsdag 22 augusti. Vi ser till att datum för mötet ligger inom svartiden för samrådstiden för
detaljplan nya resecentrum.
§ 9 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 10 Mötets avslutande
Mikael tackade för i dag och avslutade mötet.
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Teknik- och fastighetsförvaltningen

