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Vi tager også Mobile Pay

Råbrovej 58, 2765 Smørum
Tlf. 24 24 43 60

www.jordbaergaarden.dk

Mød os også på Facebook

JORDBÆRGÅRDEN
GÅRDBUTIK

Gavekurve / firmagaver , gløgg, 
julemarmelade , julesennep,

kartofler, årstidens grøntsager,  
vores egen æblemost , honning.

ÅBENT I JUL OG NYTÅR
16/12 til 23/12: alle dage kl. 11-17.

24/12 til 27/12: Lukket
28/12 til 30/12 alle dage kl. 11-17. 

31/12: Lukket.

Jørgensen’s Auto

www.joergensens-auto.dk

Tilbyder reparaTion 
& SerViCe aF alle bilMÆrKer

Poul Jørgensen

Riskær 4• Smørum • 44 65 03 10 • mobil 21 91 78 74
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LUKKER
pr 1. januar 2021
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unord.dk/besøg

U/NORD - din vej videre!
 
Tag en virkelighedsnær erhvervsuddannelse 
eller gymnasial uddannelse. Hos os får du 
mulighed for enten at blive lærling/elev og 
arbejde som faglært eller tage en videre- 
gående uddannelse. 

Kom og hør om dine mange lokale  
muligheder i Lyngby og Frederikssund!

/ Utrolig mange
muligheder

I KMD Ballerup arbejder 
langt de fleste medarbejde-
re hjemmefra i øjeblikket på 
grund af det stigende Co-
vid-19 smittetal. Men virk-
somheden har fortsat en del 
medarbejdere, der er nødt 
til at komme ind på arbejde, 
hvis de arbejder med særligt 
forretningskritiske projekter 
eller har andre arbejdsopga-
ver, der ikke kan løses hjem-
mefra.

”Det er dejligt at slippe 
for den offentlige transport. 
Normalt tager jeg metroen, 
så S-toget og så bussen. Så 
det er tre gange, jeg skal stå 
og vente. Nu kan jeg bare 
hoppe op på cyklen, og så 
er det bare noget podcast 
i ørerne. Så jeg synes, der 
mere frihed i at tage el-cyk-
len. Jeg er virkelig glad for 
den,” siger Tenna Nielsen, 
som arbejder i KMD og har 
en af el-cyklerne på prøve.

For mange, der bor i 
længere afstand fra arbejds-
pladsen eller har en ekstra 
travl hverdag, kan det be-
tyde en væsentlig forskel, 
at el-cyklen giver et ekstra 
skub i pedalerne. Og som 
Tenna selv siger det:

”Det er fedt, at når der er 
modvind, så mærker man 
det overhovedet ikke, fordi 

man får hjælp fra el-cyklen. 
Jeg skulle lige lære, at man 
skal lade cyklen arbejde, og 
at man ikke selv behøver at 
trampe derudaf, som man er 
vant til. Det er fedt, at man 
ikke bliver i dårligt humør, 
når det blæser.”

Bedre planlægning
Ovenstående kan Tennas 
kollega, Rasmus Skibye, 
som også arbejder i KMD 
og prøver en el-cykel, nikke 
genkendende til.

”Det fedeste er, at man i 
virkeligheden får den hjælp, 
der gør, at det ikke betyder 
noget, om der er modvind. 
Så kan man i virkeligheden 
bedre planlægge, hvornår 
man er hjemme, hvis man 
skal hente børn eller lignen-
de. Så er man ikke så afhæn-
gig af, at man skal kigge på 
vindposen.”

Faktisk er der flere forde-
le ved at svinge sig i sadlen 
på jernhesten, som de fleste 
egentlig nok godt kender 
til i forvejen. Cykelturen gi-
ver især pluspoint i bogen 
hos klimaet og sundheden 
– både fysisk og mentalt. 
KMD i Ballerup har tidligere 
haft cykelfremmende pro-
jekter for at motivere flere 
medarbejdere til at spænde 

cykelhjelmen fremfor sik-
kerhedsbæltet i bilen. Men 
i disse mundbindstider kan 
det også være et trækpla-
ster for medarbejdere, der 
benytter offentlig transport, 
at have muligheden for at 
trække frisk luft i lungerne.

Sejr for sundheden
”Hvis vi kan være med til 
at øge vores medarbejderes 
lyst til at investere i en el-cy-
kel, så ser vi det som en sejr 
både for miljøet og medar-
bejdernes sundhed. Derud-
over forsøger vi at give vo-
res medarbejdere optimale 
forhold for at tage cyklen 
såsom bade- og omklæd-
ningsfaciliteter, adgang til 
varme- og personligt skab 
og aflåst og overdækket cy-
kelparkering,” siger Ditte 
Clausen, som er Public Af-
fairs & Sustainability Officer 
hos KMD.

En ny rapport fra Trans-
port- og Boligministeriet 
viser, at 1 kilometer på cyk-
len sparer samfundet otte 
kroner. Dette skyldes de 
store sundhedseffekter, der 
er ved at tage cyklen i stedet 
for at sidde stille i en bil, bus 
eller i et tog. Den motion, 
man eksempelvis får ved at 
cykle, sænker risikoen for 
en lang række sygdomme 
såsom type 2-diabetes, hjer-
tesygdomme og flere former 
for kræft.

Op på el-cyklen

Tenna Nielsen med el-cyklen, der har givet hende mere medvind på cykelstien.

Hos KMD i Ballerup vil man i disse klima- og 
coronatider give den grønne transport et 
ekstra skub. Derfor har de udlånt en række 
el-cykler til medarbejderne som et alternativ til 
morgenmyldretiden.


