Pressmeddelande från Stockholm Parkering den 18 maj 2016:

Nu finns cykelparkering i 20 av Stockholm Parkerings
parkeringsanläggningar
Stockholm Parkering installerar för fullt cykelplatser i sina anläggningar. Nu finns
sådana på 20 platser i Stockholm, de flesta i garage. Sammanlagt finns cirka 170
cykelplatser. Och fler är på gång. Inom kort öppnas åtta nya cykelboxar i P-hus
Norra Real på Tulegatan.
- Cykeln är ett av de klimatsmartaste transportmedel vi har. Därför vill vi inom
trafikpolitiken främja cyklandet. Genom att Stockholm Parkering bidrar till att förbättra
för cyklisternas villkor, ökas förutsättningarna för hållbar mobilitet, det vill säga, att allt
fler ges förutsättningar att använda det transportslag med minst klimat- och
miljöpåverkan, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad.
Stockholm Parkering har installerat fyra olika typer av cykelparkeringar:
1.
2.
3.
4.

Cykelboxar att hyra. Pris: 100 kr/månad, inkl. moms.
Cykelställ som kan nyttjas gratis av alla.
Cykelplatser som erbjuds kostnadsfritt för bolagets hyreskunder.
Cykelrum för personal.

- Vi är fortfarande i ett pilotskede där vi lär oss mer om hur attraktiva cykelparkeringar
ska installeras. Därför testar vi många olika typer av cykelparkeringar som sedan kan
utökas. De avgiftsbelagda cykelparkeringarna måste också erbjuda värden som inte
uppnås på gatan. Det handlar till exempel om säkerhet, väderskydd, möjlighet att
förvara cykelhjälm och ta del av kringtjänster, säger Christian Rockberger, VD för
Stockholm Parkering.
Stockholm Parkering har i mindre skala erbjudit cykelparking under fem års tid. Men
genom ägardirektiven för år 2016 förstärktes detta uppdrag och man har under året
utökat antalet platser, där man kan parkera sin cykel, från fem till 20. Fler
cykelparkeringar är på gång! Inom kort finns åtta nya boxar att hyra i P-hus Norra Real
på Tulegatan.
--Bilagor: Lista över cykelparkeringar i Stockholm Parkerings anläggningar, dessa i en
kartbild samt foto över cykelboxar. Fotograf: Thomas Henrikson.
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För mer information, kontakta gärna
Anne Lintala, Informatör Stockholm Parkering
08-772 96 85, 070-772 96 85
anne.lintala@stockholmparkering.se
eller
Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare
Stadsledningskontoret, Miljöpartiets kansli, Stockholms stadshus
08–508 296 26, 076–122 96 26
mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se
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