15.september 2015

PRESSEMEDDELELSE

Lån en cykel på biblioteket
Bor du i Beder-Malling
Malling har du fra den 14. september og fire uger
frem mulighed for at låne en cykel i cykelbiblioteket der er opstillet ved Egelund Idrætscenter.
Et bibliotek er noget andet og meget mere end blot masser af bøger på
hylderne. I Aarhus Kommunes Cykelbibliotek, der nu er at finde ved EgeEg
lund Idrætscenter mellem Beder og Malling, finder man for eksempel kun
cykler.
Cykelbiblioteket er en service for borgere i Beder-Malling,
Beder
hvor de får mulighed for at låne en cykel i en kortere periode. Ud over de traditionelle
cykler findes der også cykler med el-motor
el
og cykler, der er til at folde
sammen, så cykelbiblioteket har lidt for enhver smag.
”Vi giver borgerne mulighed for at teste en cykel på turen til arbejde, skosk
le eller købmanden. Vi vil gerne at så mange som muligt afprøver, om
cyklen kan være et reelt alternativ til bilen – om ikke på alle ture så bare
en gang imellem,” siger Gustav Friis, projektleder på projekt Smart mobilitet.
Smart mobilitet arbejder med transportvaner og et af de vigtigste greb i
værktøjskassen for at ændre vaner er at prøve noget af. I foråret sagde
35 borgere ja til at skifte bilen ud med en cykel i et helt år,
år og i efteråret
er der 16 borgere, der hopper på bussen med deres foldecykel i stedet for
at tage bilen. De kommer alle fra Beder-Malling-området
Beder
”Vi arbejder med Beder-Malling
Malling som et geografisk nedslagspunkt. Smart
mobilitet er et udviklingsprojekt, hvor vi prøver nye metoder af til at ænæ
dre transportvaner. Vi tester metoderne af i et afgrænset geografisk omo
råde, så vi bedre kan holde øje med effekterne af projektet,”
projektet fortæller
Gustav Friis.
Cykelbiblioteket holder åbent 14.,
14 16., 18., 22., 24., 28., 30. september
samt 2., 6.. og 8. oktober klokken 16.30-18.30
16.30
Det er muligt at booke en cykel i cykelbiblioteket eller på
www.smartmobilitet.dk

For yderligere
igere information, kontakt venligst:
Gustav Friis, Smart mobilitet,
obilitet, Aarhus Kommune på tlf. 41 85 93 63

Fakta om Smart Mobilitet
•

Smart mobilitet er et treårigt udviklingsprojekt i Aarhus
Kommune
mmune støttet af TrafikTrafik og Byggestyrelsen

•

Smart mobilitet skal i perioden 2014-2017 udvikle og afprøve tiltag til ændring af borgernes transportvaner med
henblik på at give anbefalinger til hvilke tiltag, der skal satsa
ses på fremadrettet i Kommunen.

•

Smart mobilitet afprøver løsninger inden for tre hovedkatehovedkat
gorier: Alternativt
ativt fra A til B, Alternativer til myldretidskøen
og alternativer til vanen. Det handler om hvordan, hvornår
og hvor meget vi transporterer
transportere os.

•

Smart mobilitet arbejder i alle projektets tiltag med en lal
boratorietankegang og afprøver i lille skala konkrete
konkret løsninger af, for at tilegne sig viden om hvilke greb, der kan mom
tivere borgere i Aarhus til at gentænke deres transportvalg.

•

Se mere om projektet på www.smartmobilitet.dk eller
www.facebook.dk/smartmobilitet
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