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Tävlingsfrågorna
Rätt svar i fetstil

Nu har vi lottat ut priserna i vårens enkättävling. Vinnarna är enligt nedan:

Fråga 1 - Var får du parkera din cykel?

Regnställ
Joakim Svensson, Rehab Tramps, Lasarettet Trelleborg, Trelleborg
Cykeldator
Yvonne Öhgren, Bioinvent1, Bioinvent
International, Lund
Tobias Lundström, Broken Sokes,
Tetra Pak, Lund
Biobiljetter, två stycken
Eva Wahlström, kir cyklisterna, Skånes
universitetssjukhus, Malmö
Kristina Andersson, Cyklisterna, Kristianstads kommun, Kristianstad
Andreas Ärlebring, PM Bikers, Tetra
Pak, Lund
Anders Lövgren, IVA, Helsingborgs
lasarett, Helsingborg
Gerd Tolander, Ortopedalen, Skånes
universitetssjukhus, Malmö
Gunnel Friström, Olympiahuset, Helsingborgs lasarett, Helsingborg
Yvonne Spåls Abrahamsson, Rehab
akutcentr, Skånes universitetssjukhus,
Malmö

Grattis alla vinnare!
Era priser kommer med posten!

a. Överallt – trottoarer, cykelbanor m.m. Lite cyklar här och där kan väl aldrig
vara fel?
b. Överallt så länge det inte blockerar för andra trafikanter och det inte
skyltas annorlunda. Till exempel får man inte parkera utanför cykelställ på
gågator.
c. Endast i riktiga cykelställ. Är cykelställen fulla måste jag hitta ett annat cykelställ att ställa min cykel i.

Fråga 2 - När är det okej att cykla på den vanliga vägen och inte på
cykelbana?
a. Aldrig
b. Om man vill cykla snabbt
c. När det inte finns någon cykelbana

Fråga 3 - Vad gäller vid en cykelöverfart?
a. Det är bara för cyklisten att köra över. Bilisten har alltid väjningsplikt.
b. Cyklisten måste vänta på att bilarna kör förbi. Det är alltid cyklisten som har
väjningsplikt.
c. Cyklisten kan bara passera om det kan ske utan fara. Vem som har väjningsplikt varierar från situation till situation.

Fråga 4 - Vad gäller vid en stoppskylt?
a. Cyklisten måste stanna och sätta ner minst en fot i marken. Cyklisten får
inte köra vidare förrän det kan ske utan hinder eller fara för korsande trafik.
b. Ingenting. Stoppskylten gäller bara för motordrivna fordon.
c. Cyklisten måste sakta ner farten innan den kan köra vidare. Om det kommer
korsande trafik måste man stanna.

Fråga 5 - Får man cykla på trottoaren?
a. Barn under 11 år får cykla på trottoaren om det inte finns någon cykelbana.
b. Ja, om det sker utan fara för de gående.
c. Nej, trottoaren är till för de gående
Det var 834 som var med i tävlingen. Av dessa hade 297 alla rätt på enkäten. Som
en deltagande mycket riktigt påpekade så får man enligt trafikförordningen cykla
på vägen ”om den bättre leder till målet”, där cykelbana finns.
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