Protokoll Cykelrådet
Datum: 2016-04-27 kl. 18.00–20.00
Lokal: Stadshuset rum A 391
Närvarande:
Lena Pettersson
Sara Welin
Andreas Ingemarsson
Anna-Karin Bäckström
Sjoerd Bosga
Rolf Söderman
Elisabeth Westman, NTF Västmanland
Erik Wiklander, STF Västerås
Hanna Asp, Cykelfrämjandet Västerås
Thomas Birath, VCK
Anna Östholm (L)
Solveig Nygren (M)
Mikael Vilbaste (MP)
Isa Brisby Tekniska kontoret
Ej närvarande: Malin Pettersson, Naturskyddsföreningen, Lasse Johansson, Sahlbergs cykel, Ulf
Jansson (C), Ann-Christine Alkazhami (S), Tekniska nämnden
Inbjudna föreläsare: Emma Wegrell, Tekniska kontoret och Mathias Hollaus, examensjobbare på
Tekniska kontoret.
§ 1 Mötets öppnande
Mikael förklarade mötet öppnat
§ 2 Godkännande av dagordning
Rådet godkände mötets dagordning
§ 3 Beläggning cykel 2016
Emma berättar om planerat beläggningsunderhåll på gång- och cykelvägar under innevarande år. I år
kommer man att byta taktik och asfaltera mer områdesvis, och i år fokuserar man de största
resurserna på gång- och cykelvägar på Hamre. Några andra sträckor som får ny beläggning på gångoch cykelvägar är:

•
•
•
•
•

Väderleksgatan fram till E 18
Skönsbogatan till Håkantorpsskolan
Tråddragargatan till Björskogsgatan
Från Hubbo k:a mot Hökåsen
Tunnlar vid Lisjögatan

En fundering som kom upp var om de vita vägmarkeringarna var halare än asfalten, Tekniska
kontoret återkommer i frågan.
Kort info om sopsaltning gavs.
Ett underlag har arbetats fram och Stockholms stad, Linköping och Karlstad har varit behjälpliga med
mycket fakta och erfarenheter.
Under maj månad är förhoppningen av teknisk nämnd beslutar om ett tre årigt test av tre slingor i
Västerås att börja sopsaltas. En slinga på väster, en på öster och en på centrumområdet, totalt ca 2,5
mil. Mer ingående info kommer på cykelrådets augusti eller novembermöte.

§ 4 Cykelparkering i city
Mathias läser hållbar stadsbyggnad på universitetet i Borlänge och gör nu under två månader sitt
examensarbete hos tekniska kontoret. Examensarbetet handlar om cykelparkeringar i Västerås city
och Mathias har bland annat intervjuat cyklister, tjänstemän och fastighetsägare. Mathias fick input i
sitt arbete av rådet:
•
•
•
•
•
•

X:a upplysta cykelställ
Ta fram cykelkarta över cykelparkeringarna i city
Ta bilparkeringar och gör dessa till cykelparkeringar
Fler väderskyddade cykelparkeringar behövs
Breda cc mått behövs för att kunna parkera cykeln ordentligt.
En blandning av olika ställ önskas.

Ett dokument från Stockholms stad ”Cykelparkering i staden” bifogas protokollet

§ 5 Info om cykelns dag och cykelparad 14/5
Karlsgatan (mellan Stora gatan- Södra Ringvägen) kommer att stängas av för biltrafik på cykelns dag.
Cykelparaden har start och mål vid Karlsgatan 2 och starten går kl. 13.30.
Affischer i tre olika format delades ut på rådet, tänkta att spridas ut. Tekniska kontoret gör inlägg på
sociala medier. Många organisationer som kommer att delta under dagen.
VCK fyller 100 år i år och detta uppmärksammas under året med många olika aktiviteter. Bland annat
kommer en utställning av att göras på KRLSG 2 mellan 14/5 och 21/8.

Tips: 19/5 kommer Gert Ekström (tidigare anställd vid cykelns muséum) berättar cykelns historia på
länsmuseet.

§ 6 Uppmuntransaktivitet 2016
Varje år genomförs en uppmuntransaktivitet för medlemmarna i cykelrådet och i år har vi två förslag
på aktiviteter. I år föreslås något av datumen 17/8 och 18/8.
 Cykelutflykt till Gäddeholm: Innebär en cykeltur i studiesyfte och titta på cykelinfrastruktur och
skyltning m.m.
 Besöka cykelmuseet i Sköllersta
Rolf berättar att cykelmuseet i Sköllersta kommer att lägga ner sin verksamhet under majmånad. De i
cykelrådet som gärna vill åka dit ska försöka boka in en dag och besöka museet innan de stänger
igen. Rolf föreslår 6/5.
Ett enat råd bestämde att en cykeltur till Gäddeholm med fika kan vara årets uppmuntran. Isa tar
fram en liten cykelrutt och Mikael kontaktar cafét för info.

§ 7 Presentation av en medlemsorganisation
Idag presenterar NTF Västmanland sin organisation.
NTF är en oberoende och idéburen organisation som bildades 1934 och arbetar för allas rätt till en
säker trafik. NTF består av ett centralt kansli i Stockholm och 13 förbund spridda i landet.
Det finns ett 50‐tal medlemsorganisationer. NTF arbete bygger på Nollvisionen, ingen ska dö eller
skadas i trafiken.
NTF har genom åren haft många stora kampanjer med trafiksäkerhetsfokus, bland annat
Anita och Televiken
Inga elefanter i bilen, tack
Dämpa Farten
Den nakna sanningen
NTF finansieras genom projektanslag från Trafikverkets anslag för ideella organisationer, samarbetar
med kommuner och landsting samt genom samverkan med kommersiella aktörer. Projekt som pågår
idag är t.ex. Trafiken i skolan, Don´t drink and drive, Barnhälsovård, NTF Konsument,
Observationsstudier av bälte och hjälmar m.m.

§ 8 Övriga frågor

•

•

Projektet tyck om din innerstad har kommit med en förfrågan till cykelrådet om att cykelrådet
kan ha en representant i en fokusgrupp. Kommande möten är på Expectrum kl. 18.00 11/5 och
17/5. Cykelrådets representant blir Sjoerd Bosga. Isa skickar information till Sjoerd.
Rolf har lite funderingar kring kostnader inför cykelns dag. Han skickar info till Isa om detta.

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

Mikael Vilbaste

Isa Brisby

Ordförande

Tekniska kontoret

