
Om Uppsala cykelförening
Uppsala är en levande universitetsstad med många cyklister. 
Trots goda förutsättningar att vara en bra cykelstad så finns det 
mycket som kan göras bättre.

Vi är ett engagerat gäng cyklister som vill få saker att hända. 
Sedan 25 mars 2006 finns därför  Uppsala Cykelförening, en 
bred och partipolitiskt oberoende förening för alla cyklister.

Vi gör både praktiska saker för cykel och bevakar politiken i 
Uppsala genom att skriva förslag och remisser.

Några åsikter
● Att cykel tas på minst lika stort allvar som bil i 

samhällsplaneringen, gatumiljön och politiken.

● Bygg ett nät av cykelhuvudleder i Uppsala: gena, snabba,
med god sikt och prioriterade gentemot korsande vägar.

● Att kommunen höjer ambitionen : i stället för en planerad 
minskning(!) från dagens 29% till 24% tror vi att minst 60-
70% av alla resor i staden skulle kunna vara cykelresor.

● Att cykelvägar skyltas väl, har säkra korsningar och  
fortsätter kontinuerligt genom staden (inte tar slut plötsligt).

● Att cykelnätet underhålls och snöröjs bättre.

● Stöldsäker, väderskyddad cykelparkering och bra 
ombytesmöjlighet (för långpendlare) på alla arbetsplatser.

Cykelpool

Köra mat, möbler, barn eller rent av vuxna? Det går lättare än 
många tror med hjälp av lastcykel eller cykelkärra.

UCF driver en ”cykelpool” med kärror som lastar 50-500 kg. 
Sen våren 2014 har vi också, tack vare bidrag från Trafikverket 
också två- och trehjuliga lastcyklar, några med el-assist.

Våra fordon (25 st från juni 2014) finns hos värdar runtomkring 
i Uppsala och kan lånas av medlemmar till självkostnadspris.

Kabyssen
UCF driver ett cykelkök 
”Kabyssen” som är öppet varje 
tisdag kl 19-21 under terminstid.

Här kan du låna verktyg, hitta 
reservdelar och lära dig meka med 
hjälp av våra instruktörer.

Hemsidan
På http://ucf.se/ finns 
cykeltips, broschyrer, aktuellt 
program och möjlighet att boka 
kärror och lastcyklar.



Kontakta oss
Skriv till info@ucf.se, se http://ucf.se eller ring till oss : 

Andreas Kapos 0704-359439

Anna Iosif (sekreterare) 0708-421257
Ida Sylwan 0731-530360

Johan Wallin 0703-711007
Klara Ahlberg 0768-493883

Lars Samuelsson 0736-731278
allmänt Liselott Evasdotter (ordförande) 0706-969955

allmänt Magnus Johansson (ordförande) 0768-188387
Kabyssen Martin Noring 0735-748735

Michael Bergman 0736-245616
medlemskap mm Per Eric Rosén (kassör) 0709-461000

Se också facebook.com/UppsalaCykelforening

Gå med i UCF
Hjälp oss att göra Uppsala till en bättre cykelstad! Att gå med 
kostar 50 kr / år (30 kr för ungdom / studerande under 2015).

Namn                                                                  

Adress                                                                  

                                                                 

E-post                                                                  

Telefon                                        

Jag är  upp till 25 år / student       vuxen

Skicka lappen till Uppsala Cykelförening c/o Per Eric Rosén, 
Sturegatan 12A, 753 14 Uppsala eller använd hemsidan.
Du kan också skicka pengar+uppgifter direkt till PG 304260-3. 

Uppsala Cykelförening
för dig som cyklar i Uppsala
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