22. august 2016

PRESSEMEDDELELSE

Lån en specialcykel i Beder-Malling
Der er ikke længere kun bøger på hylderne i et bibliotek, og i Aarhus Kommunes Cykelbibliotek, der nu er at finde ved Egelund
Idrætscenter mellem Beder og Malling, kan du fra den
22. august og to uger frem låne en specialcykel.
Cykelbiblioteket er en service til borgerne, hvor man gratis får mulighed
for at låne en specialcykel som fx en elcykel, ladcykel, foldecykel eller letvægtscykler i op til en uge.
”Vi giver borgerne mulighed for at teste en cykel på turen til og fra arbejde, skole, købmanden eller som alternativ til bil nummer to.
Vi vil gerne, at så mange som muligt afprøver, om cyklen kan være et reelt alternativ til bilen – om ikke på alle ture, så en gang imellem eller på
udvalgte dage eller ture” udtaler Charlotte Kjær Petersen fra projekt
Smart mobilitet i Aarhus Kommune.
Smart mobilitet arbejder med transportvaner og et af de vigtigste greb i
værktøjskassen i forhold til at ændre vaner er at prøve noget af:
”I foråret 2015 sagde 35 borgere fra Beder-Malling ja til at skifte bilen ud
med en cykel eller elcykel i et helt år.
Projektet er nu afsluttet og evalueret og resultaterne har været så gode,
at vi nu ønsker at give flere borgere i Beder-Malling mulighed for at afprøve fx en elcykel”, udtaler Charlotte Kjær Petersen
Cykelbiblioteket holder åbent 22., 24., 26., 30. august samt 1. september
klokken 16.00-19.30
For yderligere information, kontakt venligst:
Charlotte Kjær Petersen, Smart Mobilitet, Aarhus Kommune på tlf. 41 85
93 64

Fakta om Smart Mobilitet
•
•

Smart mobilitet er et treårigt udviklingsprojekt i Aarhus
Kommune støttet af Trafik- 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 satses på fremadrettet i Kommunen.
Smart mobilitet afprøver løsninger inden for tre hovedkategorier: Alternativt fra A til B, Alternativer til myldretidskøen
og alternativer til vanen. Det handler om hvordan, hvornår
og hvor meget vi transporterer os.
Smart mobilitet arbejder i alle projektets tiltag med en laboratorietankegang og afprøver i lille skala konkrete løsninger af, for at tilegne sig viden om hvilke greb, der kan motivere borgere i Aarhus til at gentænke deres transportvalg.
Smart mobilitet arbejder konkret med Beder-Malling som et
geografisk nedslagspunkt.
Se mere om projektet på www.smartmobilitet.dk eller
www.facebook.dk/smartmobilitet
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