Protokoll: Västerås stads Cykelråd
Datum: 2016-08-24 kl. 18.00–20.00
Lokal: Stadshuset rum A 391
Närvarande:
Andreas Ingemarsson
Anna-Karin Bäckström
Sjoerd Bosga
Rolf Söderman
Elisabeth Westman, NTF Västmanland
Malin Pettersson, Naturskyddsföreningen
Lasse Johansson, Sahlbergs cykel
Ann-Christine Alkazhami (S)
Solveig Nygren (M), närvarade från punkt 4
Mikael Vilbaste (MP)
Isa Brisby, Tekniska kontoret
Ej närvarande: Lena Pettersson, Sara Welin, Thomas Birath, Erik Wiklander, Anna Östholm (L) och Ulf
Jansson (C).
Inbjuden föreläsare: Jessica Cedergren, Länsstyrelsen.

§ 1 Mötets öppnande
Mikael förklarade mötet öppnat
§ 2 Godkännande av dagordning
Rådet godkände mötets dagordning
§ 3 Regional cykelstrategi
Jessica Cedergren från Länsstyrelsen berättar om arbetet med den regionala cykelstrategin, arbetet
påbörjades 2013 men eftersom man kände att vissa bitar saknades så gjordes ett omtag med
strategin under 2014-15.
Varför en strategi?
•
•

Hållbar planering
Förbättra säkerhet

•
•

Hälsa och miljövinster
Förutsättningar för att välja cykel framför bil

Prioriteringsgrunder:
Ökad arbetspendling
Barns säkra skolvägar
Hela-resan perspektivet
Strategiska utgångspunkter:
Elcykel skapar förutsättningar för längre transportsträckor
Längre sammanhängande pendlingsstråk
Säkerhetshöjande åtgärder
Regionalt och kommunalt cykelvägnät
Kombinerad resande cykel-kollektivtrafik
Pågående arbete:
Kartmaterial över cykelstråk och saknade länkar
Dialog m kommuner över olika prioriteringar
Remiss under hösten och till regeringen sommaren 2017

Efter Jessicas presentation om strategin så fördes diskussioner och cykelrådet hade några inspel att
skicka med i arbetet:
-

Skapa förutsättningar för cykeltrafik
En politisk förändring behövs för att mer pengar ska satsats på cykel
Högre krav på fler gång- och cykelvägar

§ 4 Cykelinfo 2017
Hur ser cykelsatsningarna ut 2017 och framöver?
Sopsaltning: Till vintern planeras att sopsalta tre stråk i Västerås. Nuläge är att offerter håller på att
tas in från entreprenörer för att se vad kostnader blir. Skulle kostnader vara för höga för den budget
som är beslutad så kommer staden att se över om möjliga lösningar går att hitta t.ex. minska slingor.
Mer information om sopsaltning kommer på cykelrådets möte i november.

Felande länkar: Vi jobbar löpande med felande länkar och varje år så åtgärdar vi länkar som saknas i
vårt cykelvägnät. I år så kommer länkar vid Tunbytorpsgatan och Odensvigatan att ingå i vårt
cykelnät. Under 2017 planeras för den saknade länken vid Köpingsvägen.
Projektering/trafikutredningar: För att kunna bygga felande länkar så behöver länkarna ha
projekteras innan. Oftast så projekteras länken året innan den byggs.
Belysningslänkar: Belysningslänkar är något som vi också arbetar med löpande. Under nästa år
kommer en större peng att läggas på dessa och länkarna som planeras är spridda över staden.
Vägvisning: Under året så har arbetet med en ny cykelvägvisning pågått. Planeringen är att under
nästa år ska en ny cykelvägvisning finnas uppsatt i staden. Vägvisningen planeras att ha färgade stråk
och följa färgerna som busstrafiken har. Nytt stråk kommer att göras till Erikslund. Det kommer även
att skyltas för tvärstråk.
Cykelställ: Nya cykelställ och utbyte av gamla ställ är något som pågår varje år. Under året har nya
ställ satts upp på Timmermansgatan och på Kopparbergsvägen har nya röda ”cykelstaket” i form av
cyklar satts upp för att avgränsa cykelparkeringen. Under hösten planeras fler cykelställ att sättas
upp.
X:a driftpengar: Under 2016 och 2017 har cykel fått extra driftpengar. Målning av cykeltak, rensning
av cyklar i ställ, lagning av trasiga cykelställ, cykelskyltar och målning av cykelsymboler är några av de
åtgärder som har gjorts.
Några år framåt kan vi även se snabba cykelstråk i staden.
Hittar ni en s.k. felande länk eller felande belysningslänk, så skicka gärna in dem så får vi utreda om
de ska in på listan för åtgärder.

§ 5 Information från projektet – Tyck om din innerstad
Den 12-17 september, veckan då kulturnatten är, kommer vi i projektet Tyck om din innerstad finnas
på plats vid scenen vid Sigma för att lyssna av vad Västeråsarna tänker om sin innerstad i framtiden. I
en glaspaviljong kommer en massa spännande möten ske. Paviljongen och området utanför kommer
att fyllas med aktiviteter för stora och små. Vi kommer att finnas på plats mellan 11-18 varje dag
förutom lördagen 17/9 som är kulturnatten då vi är där längre.
Vi tänker oss ett koncept med urbana samtal på olika teman mellan politiker 2-3 st, tjänstemän 2-3 st
och inbjudna gäster som har intresse av temat 4-5 st (totalt ca 10 personer per samtal). Samtalen
modereras av olika tjänstemän med särskilt fokus på frågan. Det kommer även anordnas aktiviteter
kopplade till de olika temana flera av dagarna.
Syftet med samtalen är att komma lite mer på djupet i frågor som redan diskuterats på ytan i
projektet. Samtalen är tänkt att ge oss mer input till hur vi går vidare med ämnet inom projektet.
Vilka frågor är viktiga? Samtalen börjar 13:30 och pågår i ca 1,5 h. Människor kommer att kunna
lyssna på samtalen från torget då vi använder högtalare.
Här ser ni teman så här långt. OBS, teman och dagar kan komma att behöva ändras:

Den övergripande frågan är – Hur gör vi innerstaden bättre i framtiden ur följande perspektiv /för
följande målgrupper?
Måndag – På cykel i innerstaden
Tisdag – inget samtal pga. framtidsseminarium. Kom gärna! Läs mer http://vasteras.se/innerstad
Onsdag – En stad för alla. 2 teman
•
HBTQ-perspektivet (13:30-14:30)
•
Den mångkulturella innerstaden (15:00-16:00)
Torsdag – Barnen i innerstaden (barn från Djäknebergets förskola deltar i en del av samtalet)
Fredag - Handel och/eller Västerås som besöksmål
Lördag – 2 teman
•
•

Ungdomar i innerstaden – (ungdomar från ungdomsdialogs ungdomskonsulter deltar)
Offentliga rummet- konst och gestaltning

§ 6 Pecha kucha
Inställd dragning med kort varsel. Punkten bordläggs till cykelrådets möte i november.

§ 7 Reflektioner från cykelturen föregående vecka 17/8
Det var åtta ”cykelrådare” som gav sig iväg på årets uppmuntransaktivitet, en cykelutflykt till
Gäddeholm med cykelinformation längs vägen och kvällsmat i Gäddeholm. Det var en fin kväll,
trevligt att cykla tillsammans och bra aktivitet. Skicka in synpunkterna på växtlighet och
betongsuggor som upptäcktes längs vägen till stadens ärendehantering.
§ 8 Övriga frågor
•
•

Uteserveringar, återkommer i november
Framkomlighet för lastcyklar: skicka in till staden var det är problem att ta sig fram

§ 9 Mötets avslutande
Mikael tackade för mötet och avslutade mötet.

Mikael Vilbaste

Isa Brisby

Ordförande

Tekniska kontoret

