Information till dig som cyklar i
Stockholm under EuroPride Parade 2018
I år gör vi ett försök att förse dig som cyklist med mer information om avstängningar i samband med
EuroPride Parade 2018.
Paraden går via Norr Mälarstrand, Tegelbacken, Vasagatan, Kungsgatan, Sturegatan och avslutas via
Lidingövägen på Östermalms IP. Det kommer vara mycket svårt att korsa paradvägen. I denna vägledning ger vi
tips på hur du kan ta dig runt på enklaste vis utan att riskera att fastna i de värsta folksamlingarna. Vi har också
ökat antalet skyltar på cykelbanor, på via-vägar och anslutande vägar, på samma sätt som man gör för biltrafik.
Birger Jarlsgatan, Karlavägen och Valhallavägen samt alla övriga korsande vägar kommer stängas när paraden
passerar. Biltrafiken är helt avstängd, medan det är öppet för gående att på egen risk korsa paradvägen när det
inte passerar ekipage. Våra vägvakter kommer göra vad de kan för att slussa över cyklar och gående mellan
ekipagen när det är möjligt. Räkna med att det kan ta en stund att passera!
Det är tillåtet att passera paradvägen så länge det sker på ett säkert sätt, men ha i åtanke att du behöver kliva
av cykeln och leda den genom publikhavet, för allas säkerhet.

Norr Mälarstrand är stängd för all trafik
eftersom paradens uppställning sker
där. Det är även många människor i
rörelse, men du är välkommen att - till
skillnad från bilisterna - leda din cykel
förbi området (på cykel/gångbana).
Alternativt kan du vid
Rålambohovsparken ta dig till
Fridhemsgatan och vidare till
Hantverkargatan där det är öppet till
korsningen vid Stadshuset och omvänt.
Vid Stadshuset kommer det vara
mycket trångt och vi rekommenderar
dig därför att genom Kaplansbacken ta
dig till Klarabergsgatan för att på så vis
också undvika Vasagatan där paraden
passerar. Detta gäller självfallet även
omvänt.
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Är du osäker kan du alltid leta reda på våra volontärer (reflexvästar med texten ”Stockholm Pride”) som även
har sista ordet gällande passage och säkerhet under paraden.
Hoppas denna information varit till din hjälp!

Med vänlig hälsning, Paradledningen Stockholm Pride

