VIRKSOMHEDSDYST

SÅ ER DET OP
PÅ CYKLEN!
Er 2020 året, hvor jeres cykelindsats skal boostes? Og hvor jeres
medarbejdere skal opleve fordelene ved cykelpendlingen på egen krop?
Så deltag i lanceringen af Farum-Allerødruten i foråret 2020.
I forbindelse med åbningen af supercykelstien Farum-Allerødruten vil Furesø Kommune og
Allerød Kommune gerne samle lokale virksomheder i en større cykelindsats og virksomhedsdyst på tværs af kommunegrænserne.

FYRAFTENSEVENT 18. MARTS

For at hjælpe jer godt i gang og kickstarte cykelindsatsen inviterer vi til et fælles og gratis
kickoff- og fyraftensevent onsdag den 18. marts 2020 kl. 15:30 i Farum Kulturhus.
Til eventet vil der være en cykelbasar med tilbud om gratis cykelmekaniker og sundhedstjek og meget mere, som kan bruges til inspiration til en cykelindsats på arbejdspladsen.
Som ekstra motivation til at hoppe på cyklen, kan I høre blærerøven Mads Christensens
inspirationsoplæg ”Hvordan får man en inkarneret bil-idiot over på en cykel?”.
Til eventet vil Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø Kommune, og Karsten
Längerich, borgmester i Allerød Kommune, deltage. Eventet er gratis og med forplejning.
Læs mere på de følgende sider.

VIRKSOMHEDSDYST PÅ TO HJUL

Vi bruger cykelkampagnen Vi Cykler Til Arbejde i maj måned som platform for dysten og
opfordrer virksomheder til at få så mange medarbejdere som muligt i sadlen.
I tilmelder jer som sædvanligt på www.vcta.dk men deltager i den lokale virksomhedsdyst
ved at skrive til supercykelstierne på jm8t@kk.dk eller ved at tilmelde jeres virksomhed ved
eventet d. 18. marts. Deltager I i den lokale virksomhedsdyst er der ekstra præmier på
højkant, som bliver uddelt til den officielle indvielse d. 8. juni.

ÅBNING AF FARUM-ALLERØDRUTEN D. 8. JUNI

Om morgenen mandag den 8. juni 2020 indvier vi officielt supercykelstien
Farum-Allerødruten. Her uddeler vi præmier til vinderne af virksomhedsdysten og Karsten
Längerich og Ole Bondo Christensen klipper snoren. Invitation til indvielsen kommer senere.
Vi håber, at I vil være med til åbningen af Farum-Allerødruten og vil bruge begivenheden til
at styrke cykelindsatsen i jeres virksomhed. Vi står klar til at hjælpe og glæder os til at cykle
med jer.
De bedste hilsner
Furesø Kommune, Allerød Kommune og supercykelstierne

FYRAFTENSEVENT
18. MARTS

CYKELBASAR
OG MADS CHRISTENSEN
For at hjælpe jer godt i gang med at kickstarte cykelindsatsen i jeres virksomhed inviterer Furesø Kommune, Allerød Kommune og supercykelstierne til et fælles og gratis
kickoff- og fyraftensevent onsdag den 18. marts 2020 kl. 15:30 i Farum Kulturhus.
Til eventet vil der være en cykelbasar, hvor I kan se og høre mere om en række tilbud
og tiltag, som kan bruges til en cykelindsats på arbejdspladsen, for eksempel gratis
cykelmekaniker og sundhedstjek.
Til ekstra inspiration kan I høre blærerøven Mads Christensens inspirationsoplæg
”Hvordan får man en inkarneret bil-idiot over på en cykel?”.
Til eventet vil både Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø Kommune, og
Karsten Längerich, borgmester i Allerød Kommune, deltage.
Eventet er gratis og med forplejning, så der er gode rammer for en hyggelig eftermiddag sammen med kollegerne inden den fælles cykeludfordring i maj.

Tilmeld jer arrangement her senest d. 10 marts
Har I spørgsmål til eventet kan I kontakte Diana Bern Skyum fra supercykelstierne på
tlf. 29 45 32 07 eller jm8t@kk.dk.

HVAD SKER
DER TIL
CYKELBASAREN?
Som virksomhed kan I til basaren:

* besøg af en cykelMelde jer til at få et gratis
mekaniker og kaffemand i to timer på arbejdspladsen i april/maj - gratis for de første
20, der tilmelder sig ved standen d. 18 marts.
*

Melde medarbejdere til at blive cykelambassadører og få lavet sundhedstjek før og efter
Vi Cykler Til Arbejde og eventuelt låne elcykel
til cykeludfordringen - gratis for de første 20
der tilmelder sig ved standen d. 18 marts.

*

Møde supercykelstierne, der gratis kommer
ud til jer og rådgiver om, hvordan I fremmer
cykelpendling blandt jeres medarbejdere
med udgangspunkt i netop jeres udfordringer og muligheder.

*

PROGRAM
15:30 Basaren åbner
16:00 Velkomst ved Ole Bondo Chrisenten, borgmester i
Furesø Kommune og Karsten Längerich, borgmester
i Allerød Kommune
16:15 Oplæg v. blærerøven Mads Christensen, 			
”Hvordan får man en inkarneret
bil-idiot over på en cykel?”
17:00 Basaren forsætter
18:00 Basaren lukker
STED
Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3
3520 Farum

Møde en række cykelforhandlere og andre
aktører med forskellige virksomhedsrettede
løsninger.

*

Møde Cyklistforbundet, der både fortæller
om Vi Cykler Til Arbejde og certificeringen
Cykelvenlig Arbejdsplads.

*

Møde og tilmelde jer det gratis
netværk Moving People, der samler virksomheder og kommuner
og videndeler, udvikler og erfaringsudveksler om mobilitetsløsninger i et bredere perspektiv.

SE VIDEOEN
OM BENTS
CYKELUDFORDRING

