
Uddeling af priser for de 3 bedste cykelidéer 

 

Tak for alle de gode cykelidéer. Der er indkommet 16, og det har været svært at vælge de bedste, for de er 

alle gode.  

Vi har fokuseret på de idéer, hvor borgere kan inspirere borgere. Vi har valgt følgende:  

Inspirér med kortlægning af cykelpendlere:  

Man kunne også kalde det ”samcykling”, hvor borgerne inspirerer hinanden og måske cykler sammen.  

Inspiration til at starte som cykelpendler kan komme fra andre cykelpendlere. Med opdagelser som "min 

nabo gør det" vil nogle måske tænke "jamen så kan jeg også".  For at en kortlægning ikke bliver for 

personlig kunne det være at man angiver navn, cykelfrekvens (1 til 5 dage om ugen), hvilket kvarter/bydel 

man kører fra og hvilken by man pendler til. 

Idéen er kommet fra Rasmus Trock Kinnerup.  

Inspirer cykelture i fritiden 

Man kunne også kalde det cykelfritid, hvor man inspireres til at tage sin cykle ud i naturen og nyde alle de 

oplevelser det giver.   

Kommunen bugner af flotte naturområder, udkigssteder og seværdigheder der er en weekend cykeltur 

værdig i det gode vejr. Der er med andre ord meget at gå på opdagelse i både som tilflytter og for dem der 

har boet her i mange år.  Jeg kunne godt tænke mig en cykel app for kommunen, der foreslår flere 

cykelruter af forskellige længder, som lægger vejen forbi siddepladser hvor man kan spise sin frokost, 

vandhaner til at fylde vandflasken og, vigtigst af alt, seværdigheder hvor man kan scanne en QR-kode og få 

information om udsigten, statuen, fuglene i området, jettestuen, bygningerne mm. - Så kommer jeg i hvert 

fald på cyklen! :) 

Idéen er kommet fra Leonora Charlotte Malabi Eberhardt. 

Jeg er så glad for min cykel:  

Man kunne også kalde det cykelglæde. Aftal med din nabo, veninde, kollega at cykle sammen hvor det er 

muligt.  Hver en cykeltur giver glæde. Spred cykelglæden.  

Jeg cykler hver dag til og fra job samt i fritiden til alt hvad jeg kan.  Mit daglige motto er "hvor er jeg heldig 

at jeg kan cykle hver dag" jeg tror det handler om at italesætte det både over for sig selv og andre. En 

positiv smittespreder hvis man taler om den dejlige cykeltur.  Ud over glæden ved at cykle giver det både 

energi og god motion hver gang man sætter sig på sin cykel.  Aftale med din nabo, veninde, kollega at cykle 

sammen hvor det er muligt.  Hver en cykeltur giver glæde. 

Idéen er kommet fra Evy Jørgensen. 

 
 

 

 


