
Hvis en medarbejder cykler fem 
kilometer hver dag i et år, spares 
i gennemsnit én sygedag årligt.

Region Hovedstaden, 2016

SKAL DINE MEDARBEJDERE  
TESTE EN ELCYKEL?
Vær med i cykelkampagnen for  
udlån af elcykler - og få sundere  
medarbejdere!

Moving People faciliterer en cykelkampagne, hvor ar-
bejdspladser i en periode på fire uger kan udlåne elcyk-
ler til medarbejdere som et skattefrit personalegode.

Dét gør vi, fordi vi ved, at cirka halvdelen af de bilister, 
der prøver en elcykel i en periode, fortsætter med at 
cykle én eller flere dage om ugen. Til gavn for klimaet, 
trængslen og sundheden.

SKAL DIN ARBEJDSPLADS VÆRE MED?
Eller vil du bare vide mere, så kontakt:

Nanna Vanderskrog, Gate 21
M: nanna.vanderskrog@gate21.dk
T: 2936 5316

62%  
vil gerne 

cykle mere
 end de gør i dag.

Vejdirektoratet  
2017

SÅDAN FOREGÅR  
UDLÅN AF ELCYKLER 
Sammen kan vi skabe flere elcyklister, 
grønnere og sundere transport.

Cykelkampagnen med udlån af elcykler er en pakkeløs-
ning, der indeholder:  

• Arbejdspladsen lejer elcykler i fire uger, hvor de 
leveres og afhentes på arbejdspladsen – og i perio-
den udlånes til medarbejderne. 

• Elcyklerne udlånes af Fri BikeShop i Glostrup, og 
kampagnen faciliteres af Gate 21.

• Cyklerne lejes i ’pakker’ af ti styk.

• Cyklerne starter på en ny virksomhed hver måned.

• Låneperioden kan eventuelt kickstartes med et 
sundhedstjek for medarbejderne på arbejdsplad-
sen. Dette planlægges af arbejdspladsen.

• Den firmabetalte cykelkampagne for ti elcykler 
koster 12.000 kroner inklusiv moms + 500 kroner 
for levering og afhentning af cyklerne.

• Efter kampagnen udfylder de deltagende medar-
bejdere et spørgeskema om deres cykelvaner før og 
efter testperioden. Gate 21 udarbejder spørgeske-
maet, som arbejdspladsen sender ud til medarbej-
derne. 

På Moving Peoples hjemmeside findes mere infor- 
mation om, hvordan du kan arbejde med kampagnen 
på din arbejdsplads. 

Bag cykelkampagnen står
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