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Fler sundbybergare ska ta cykeln
Sundbybergs stad vill få fler sundbybergare att ta cykeln. Fram till 2016 satsas det 15 miljoner på ett utbyggt och uppgraderat
cykelnät, och samarbete med grannkommunerna ska ge ett regionalt sammanhållet cykelnät. För dem som inte kan cykla
erbjuds cykelkurser för vuxna – hittills ett succéartat koncept.

På tisdag delar Stefan Bergström (C), ordförande i klimat- och hållbarhetskommittén, ut cykeldiplom till de 18 vuxna
sundbybergare som nyligen lärt sig cykla på en fulltecknad cykelkurs. Ett tiotal står redan på kö till nästa kurstillfälle.
Folkhälsoplanerare Sofia Jakobsson Sandin:

− Det finns många vuxna som aldrig fått möjlighet att lära sig cykla. Genom att erbjuda den här typen av kurser hoppas vi på fler
cyklande sundbybergare och på sikt förbättrad folkhälsa. För den enskilde är det en kick att lära sig något nytt, och en frihetskänsla
att kunna ta cykeln. Speciellt här i Sundbyberg där det är cykelavstånd till det mesta.

För att göra det enklare att välja cykeln ska det bland annat finnas hyrcyklar på stan, cykelbanor ska separeras från biltrafik och
cykelparkeringarna i anslutning till kollektivtrafiken ska förbättras.

− Det finns många positiva aspekter av att cykla – det är hälsosamt, minskar bilköerna och det är ett billigt färdsätt – men det
viktigaste är miljövinsterna. Vi har lång väg kvar för att nå vårt klimatmål; för varje person som byter bilen mot cykeln kommer vi ett
steg närmare, säger Stefan Bergström (C).

För mer information, kontakta:

Stefan Bergström (C), kommunalråd, ordf. klimat- och hållbarhetskommittén, 0700 – 87 55 55, stefan.bergstrom@sundbyberg.se 
Sofia Jakobsson Sandin, folkhälsoplanerare, 08 – 706 81 92, sofia.jakobssonsandin@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 41 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en
stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. 
Välkommen till staden där den är som bäst!


