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Cykelskyltningen tar
Svevia hand om
Den nya cykelvägvisningen för Stockholms cyklister utförs av Svevia. Totalt sätts
7000 nya skyltar upp för att locka fler att välja cykeln.
Drygt 1700 skyltbärare med sammanlagt 7000 skyltar är under uppförande i Järva, Västerort
och Söderort.
- Alla initiativ som kan uppmuntra att fler att väljer bort bilen är bra för alla oss som bor och arbetar
i Stockholm, säger Mikael W ürtz, som är platschef för Svevia, Skyltteknik som ska verkställa
skyltbytet.
Arbetet med att montera nya och byta gamla skyltar beräknas vara klart i september 2014.
I Stockholmsområdet har Svevia en arbetsgrupp som specialiserat sig på skyltteknik.
- I just Stockholm har vi under många år haft så många unika skylt- och flaggningsuppdrag att vi
skapat en specialistgrupp. Förutom skyltning är det också vi som i samarbete med Stockholm stad
ansvarar för flaggning och omskyltning i samband med högtider som till exempel prinsessbröllop
och prinsessdop.
Svevia sköter om skyltar i hela Sverige, oftast som en del i det övriga vägunderhållet.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Würtz, platschef, Svevia, tfn; 072-521 44 08
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Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och
infrastruktur. Våra drygt 2 000 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter
7 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och
sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också
på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta
om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

