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Lån en specialcykel på Dokk1
Fra den 21. september til den 7. oktober kan man låne andet end

Aarhus Kommune
Teknik og Miljø

bøger på byens nye hovedbibliotek. I perioden er det muligt at
låne en specialcykel på Aarhus Kommunes Cykelbibliotek. Ordningen giver borgerne mulighed for, at afprøve om eksempelvis en elcykel kan være et alternativ til den daglige biltur til og fra arbejde.
Aarhus Kommunes Cykelbibliotek er en service til kommunens borgere,

Center for Byudvikling og Mobilitet
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

der gør det muligt at låne og afprøve en specialcykel i op til fire dage.
”Vi vil gerne give flest mulige borgere muligheden for at afprøve en af de
mange nye specialcykler i deres egen hverdag. På den måde kan man
teste, om cyklen kan være et reelt alternativ til bilen - måske bare engang imellem,” siger Charlotte Kjær Petersen fra projekt Smart mobilitet
i Aarhus Kommune.
Projektet Smart mobilitet er et udviklingsprojekt, som arbejder med
transportvaner. Projektets erfaring viser, at muligheden for selv at afprøve alternative transportformer i hverdagen er vigtig, hvis man vil ændre på sine rutiner og vaner.
Beder-Malling og Ormslev har netop haft besøg af Cykelbiblioteket. Her
har borgerne taget rigtig godt imod tilbuddet, og næsten alle bibliotekets
cykler har været lånt ud.
Cykelbiblioteket holder åbent 21., 23., 27., og 29. september, samt 3.,
5., og 7. oktober, i tidsrummet kl. 16 og 19.
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.

E-post:
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk
www.aarhuskommune.dk



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 konkrete løsninger, for at tilegne sig viden om, hvad der kan motivere 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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