
AVEDØRE HOLME CYKELUGE 9.-13. APRIL

I uge 15 sætter virksomheder på Avedøre 
Holme cykling på dagsordenen med forskel-
lige aktiviteter, der gør det ekstra attraktivt 
at cykle til arbejde. Nedenfor kan du læse 
om de forskellige aktiviteter og tiltag, der 
sker hos virksomhederne If Skadeforsikring, 
Chr. Hansen og KLS PurePrint A/S.

DET SKER I  
CYKELUGEN

PRØV 
EN EL-CYKEL

I cykelugen kan 
heldige medarbejde-
re få lov til at låne en 

el-cykel. E-bikecentret 
har stillet 10 cykler til 
rådighed, som er for-

delt mellem de tre 
virksomheder.

LEJ 
EN BYBIL OG FÅ 

DE FØRSTE 60 MINUTTER 
GRATIS

I løbet af cykelugen kan du møde folk 
fra Bybilen, GreenMobility. Hør mere om 

hvordan du finder, lejer og låser bilen og få 
hjælp til at oprette dig.

Med kampagnekoden #cykeluge får du  
de første 60 minutters kørsel gratis. 

Find GreenMobility:

Tirsdag 9.00 - 12.00: KLS PurePrint

Fredag 10.30-13.00: Chr. Hansen

Fredag 13.00-16.00: If Skadeforsikring

INSPIRATION FRA 
SUPERCYKELSTIERNE 

Mandag den 9. april kl. 13.00  
inviteres interesserede ledere og 

medarbejdere til inspirationsmøde. 

Hvordan kan arbejdspladser fremme  
cykling til arbejde? v/Sekretariatet for  

Supercykelstierne

Mødet foregår hos KLS PurePrint.

Medarbejdere i If Skadeforsikring kan 
desuden møde Sekretariatet for Super-

cykelstier mandag under frokosten 
mellem 11.00 og 12.30 i kantinen.

FÅ 
REPARERET DIN 

CYKEL I ARBEJDSTIDEN

Trænger din cykel til en forårs-
klargøring, så står cykelmekanikerne 
fra Ren Cykel klar til at modtage din 

cykel:

Onsdag og torsdag hos Chr. Hansen og KLS

Fredag hos If Skadeforsikring

Indlevér din cykel til Ren Cykels  
servicebil fra kl. 7.30. 

Ugen før vil du modtage en vej-
ledning til, hvordan du kan 

reservere en plads til 
din cykel.

Skal du med  
ud at cykle?



I 
Avedøre Holme  

Cykeluge sætter vi 
fokus på, at cykling er en 

både sund, effektiv og samtidig 
realistisk mulighed for mange af 

vores medarbejdere, når de skal på 
arbejde. Kampagnen hænger også fint 
sammen med vores CSR politik, hvor vi 
arbejder positivt med medarbejdernes 

sundhed og med at minimere vores 
miljømæssige fodaftryk.

BO PETERSEN,  
Miljø- og Indkøbsansvarlig,  

If Skadeforsikring

I Chr. 
Hansen arbej-

der vi passioneret 
for at forbedre fødevarer 
og sundhed. Det gælder 

selvfølgelig også vores egen 
sundhed, og derfor er det en 
rigtig god ide med Avedøre 

Holme Cykeluge, som skaber 
fokus på at cykle på arbejde.

ANNEMARIE MEISLING,  
CSR Director,  
Chr. Hansen

I KLS 
PurePrint vil vi 

gerne inspirere vores 
medarbejdere til at vælge 

cyklen som transportmiddel. 
Ud over at cyklen ikke belaster 

miljøet, så er det også utrolig sundt 
at få motion og frisk luft. At cykle til 
arbejde er helt i tråd med vores bæ-
redygtige værdigrundlag og vores 

vision om at være verdens  
grønneste trykkeri.

KASPER LARSEN,  
CCO, KLS PurePrint A/S

HVORFOR DELTAGER VIRKSOMHEDERNE I CYKELUGEN?

If Skadeforsikring  
Stamholmen 159 
2650 Hvidovre

Kontaktperson: 
Bo Petersen 
41 32 50 67
bo.petersen@if.dk

Chr. Hansen 
Jernholmen 1-27 
2650 Hvidovre

Kontaktperson: 
Brian Adelmann Christoffersen 
DKBRCN@chr-hansen.com

KLS PurePrint A/S 
Jernholmen 42 A 
2650 Hvidovre

Kontaktperson: 
Tea Lund Hammershøj 
25 34 36 94 
tlh@kls.dk

A D R E S S E R  O G  K O N TA K T P E R S O N E R

Avedøre Holme Cykeluge afholdes af netværket Smart Mobility in LOOP CITY
Læs mere på: www.movingpeople-greatercph.dk/avedoreholmecykeluge

F
o

to
: M

ikkel Ø
sterg

aard

mailto:tlh@kls.dk

