Pressmeddelande från Stockholm Parkering den 21 september 2016

Första cykelboxen i Stockholms stad för en velomobil
Stockholm Parkering har installerat sin första, och Stockholms stads första cykelbox för
en velomobil. Boxen finns i P-hus Gallerian och är redan uthyrd till velomobilcyklisten
Tommy Leandersson. En cykelbox för en velomobil är större – längre, högre och
bredare, än en standardbox.
Udda cykelplatser finns också i Odenplans cykelgarage. Där finns tre platser för lastcyklar,
där platserna också kan användas för parkering av tandemcyklar. Dessutom finns där sex
cykelboxar med elkontakt i var och en så att man kan ladda sin elcykel.
-

En av våra uppgifter är att underlätta parkering av cyklar. Tommy Leandersson
kontaktade oss och frågade om möjligheten att parkera en velomobil. Vi såg en
möjlighet att pröva detta inom ramen för de projekt med cykelparkering som vi
genomfört under 2016, säger Fredrik Söderholm, vice VD för Stockholm Parkering.

Hittills har bolaget installerat cykelparkering för cyklar av standardmodell. Efter denna
pilotinstallation i P-hus Gallerian får Stockholm Parkering utvärdera om det teknisk och
ekonomiskt är möjligt att ha cykelboxar av varierande modeller.
-

Jag är jättenöjd med min cykelbox. Nu kan jag cykla till arbetet och förvara cykeln
nära jobbet. En velomobil går ju inte att parkera i ett cykelställ eller parkera den på
trottoaren, säger Tommy Leandersson.

Stockholm Parkering har fyra olika typer av cykelparkeringar
1. Ett garage endast för cyklar, Odenplans cykelgarage med över 300 platser i cykelställ,
sex boxar med var sin elkontakt och tre lastcykelplatser.
2. 84 cykelboxar att hyra i 18 parkeringsanläggningar. Ett av dessa är för denna
velomobil.
3. 88 gratis cykelställ på tre olika platser.
4. 16 kostnadsfria cykelställ i två garage för kunder med förhyrda bilplatser.
Bilagor:
1. Cykelparkeringarna hos Stockholm Parkering, plats och antal, prisuppgift och hur man
ställer sig i kö.
2. Cykelparkeringarna placerade på karta.
3. Bild av Tommy Leandersson i velomobilen vid cykelboxen i P-hus Gallerian.
För ytterligare frågor, vänligen kontakta
Anne Lintala, Informatör Stockholm Parkering
070-772 96 8, Anne.lintala@stockholmparkering.se

