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Motion från Vänsterpartiet
Cykelsatsningar
Nacka har ett ambitiöst program för att öka cyklandet i kommunen. Det är bra och nödvändigt
för att nå trafik-, miljö- och hälsomålen. När kommunen växer ställs ökar också trycket på
resvägar till och från arbete och skola. Vi uppskattar kommunens engagemang men vill
tillägga ytterligare åtgärder för att öka cyklingen.
Som nykomling på Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2016 fick Nacka höga placering och
höll placeringen flera år i rad. 2019 har Nacka sjunkit till 23:e plats av undersökningens 45
deltagande kommuner. Den nya placeringen visar inte en försämring av det cykelfrämjande
arbetet utan är främst en förändrad bedömning. Nacka har goda möjligheter att åter komma i
topp.
Två områden som särskilt utpekas är cykelinfrastruktur och aktiviteter för rekreations- och
motionscykling.
Cykelinfrastruktur
Som grund för ett strategiskt arbete är mätningar och uppföljningar. Nackas Cykelbokslut
2016 måste därför följas upp med periodiska dialoger och resvaneundersökningar. Hur är
cykelparkeringarnas kapacitet, lokalisering och kvalitet? Blir fel åtgärdade inom 3
arbetsdagar?
I Nacka cykelstrategi omnämns både lånecykelstrategi och cykelcervicestation, dock utan
åtgärd. För ökad mobilitet och antalet resor där cykel och kollektivtrafik kombineras föreslår
vi att Nacka inrättar eller ansluter sig till ett lånecykelsystem. En cykels livslängd beror till
stor del på hur man sköter om den. På en offentlig servicestation kan man tvätta, smörja och
utföra enklare reparationer.
Rekreations- och motionscykling
Cykling är inte bara ett transportmedel, det är också ett utmärkt sätt att få regelbunden
motion. Nackas stora grönområden ger oss fantastiska förutsättningar för satsningar på
motionscykling med mountainbike. Avstånden till idrottsanläggningar gör att allt för många
familjer väljer bilen när cykel borde vara ett lämpligare val.
Cykling är bra och skonsam träning även för äldre. Vi efterlyser en satsning på social
rekreationscykling för kommunens äldre, antingen i egen regi eller i ett samarbete.
Vänsterpartiet yrkar:
att

Nacka kommun utför periodiska resvaneundersökninga

att

kommunen inrättar eller ansluter till ett lånecykelsystem

att

kommunen anlägger en cykelservicestation.

att

kommunen utför aktiviteter för att öka rekreations- och motionscykling hos
barn, vuxna och äldre
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