Protokoll Cykelrådet
Datum: 2018-08-22 kl. 18.00–20.00
Lokal: Stadshuset rum A 391
Närvarande:
Andreas Ingemarsson
Anna-Karin Bäckström
Rolf Söderman
Sjoerd Bosga
Lena Petersson
Erik Wiklander STF Västerås

Agneta Nilsson Naturskyddsföreningen
Lars Johansson Sahlbergs Cykel & Sport
Solveig Nygren (M)
Ann-Christine Alkazhami (S)
Mikael Vilbaste (MP)
Jenny Bergström, Teknik- och fastighetsförvaltningen

Ej närvarande:
Sara Welin, Elisabeth Westman NTF Västmanland, Thomas Birath Västerås Cykelklubb, Peppe
Hämeenniemi Cykelfrämjandet Västerås, Ulf Jansson (C)och Anna Östholm (L).

§ 1 Mötets öppnande
Mikael förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Rådet godkände mötets dagordning med två tillägg under punkten övriga frågor.
§ 3 Nya resecentrum
Åsa Rudhage och Malin Björklund från Stadsbyggnadsförvaltningen berättade om arbetet med nya
resecentrum. Det har under våren hållits workshops inom 6 utvecklingsområden, varav Cykelstaden
har varit ett område. Där har Erik och Sjoerd deltagit. Åsa tycker att det har varit en givande process
med många bra inspel och diskussioner. De berättade om några av förslagen som har kommit fram
och hur processen nu går vidare med detaljplanen för resecentrum och med fortsatt arbete vid sidan
av detta. Detaljplanen går ut på samråd 8/10-18/11 och då uppmanades alla i cykelrådet att komma
på aktiviteter och komma in med synpunkter. Avslutningsvis ställde cykelrådet frågor och kom med
reflektioner på nuvarande förslag och fortsatta arbetet.
§ 4 Avslutningsaktivitet 29 augusti
Onsdag 29 augusti blir det avslutningsaktivitet för cykelrådet med först en guidad cykeltur ”Konst på
hjul” och sedan middag på Agrill. Jenny skickar ut mail med mat att välja och ytterligare info.

§ 5 Information
- Resultat Kommunvelometern
Mikael hade gjort en sammanställning av poängresultaten för Uppsala som vann
Kommunvelometern i år och för Västerås. Vi diskuterade skillnaderna och vad Västerås lägre
placering nu i år jämfört med 2014 beror på.
- Kampanj Svenska Cykelstäder
Svenska Cykelstäder har haft en gemensam kampanj ”Lös det med cykeln” som har synts på
bioreklam och i sociala medier under sommaren.
§ 6 Reseberättelse Colombia
Punkten utgick pga tidsbrist.
§ 7 Övriga frågor
- Cykelvägvisning
Andreas lyfte frågan om hur det går med den nya cykelvägvisningen. Jenny kollar upp detta.
Kommentar från Jenny i efterhand: de nya skyltarna har under sommaren börjats sättas upp i
de sydvästra delarna av tätorten och nu fortsätter arbetet vidare i staden. Samtidigt som de
nya skyltarna sätts upp tas även de gamla skyltarna ned.
- Cykelsituationen i staden
Sjoerd lyfte ett antal punkter om situationen för cyklister i staden som han inte tycker har
blivit bättre under de här fyra åren med sittande cykelråd. Gällande formerna för cykelrådet
kommer vi ha en utvärdering vid mötet i november.
§ 8 Nästa möte
Onsdag 14 november.
§ 9 Mötets avslutande
Mikael tackade för i dag och avslutade mötet.
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Ordförande

Teknik- och fastighetsförvaltningen

