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Sten Nordin (M)/ Ulla Hamilton (M):
Regionalt cykelpaket för framtidens
Stockholm
Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M)
Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)
”I dagarna presenterades Trafikverkets regionala cykelplan som ska vägleda

arbetet med förbättrade förutsättningar för cyklandet i Stockholmsregionen.
För att förstärka detta arbete krävs ytterligare gemensam planering och
investeringar över kommungränserna. Genom samordning, samarbete,
långsiktig och trygg finansiering kan vi gemensamt se till att
Stockholmsregionen uppnår den stora cykelpotential som den har.”
Det skriver Sten Nordin (M) och Ulla Hamilton (M) tillsammans med flera
moderata kommunföreträdare i Stockholmsregionen i dag på DN debatt.
Hela artikeln återfinns i Dagens Nyheter i dag den 13 april 2013 eller på
länk:http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/nu-maste-vi-samarbeta-omregionens-cykelvagar
– En cykelväg ska inte ta slut vid kommungränsen. Vi vill samverka och göra
det enkelt för stockholmarna att kunna välja cykeln som transportmedel
oavsett om målet ligger i den egna kommunen eller i en annan, säger Sten
Nordin (M) kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.
– Ett ökat cyklande i Stockholmsregionen är en framtidsfråga. För att nå dit
behövs det en fungerande framkomlig regional cykelinfrastruktur där
skyltningen är enhetlig, gemensam och lättorienterad, säger Ulla Hamilton
(M) trafikborgarråd i Stockholms stad.
Den regionala cykelplanen skickas nu ut på remiss till den 14 juni. För mer
information:
http://www.tmr.sll.se/satsa/Delprojekten/Delprojekt/Cykelstrategi/Dokument
ation/Remiss-Regional-cykelplan/
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