I REGION SJÆLLAND

VIL I VÆRE MED TIL AT FREMME CYKLING
I DE SJÆLLANDSKE KOMMUNER?
Vi ved, at cykling batter på flere bundlinjer. Det skaber nemlig sundere borgere
og et grønnere klima, hvis cyklen vælges alene eller sammen med bus eller tog
frem for bilen. Samtidig ved vi, at cyklister ofte er langt mere tilfredse med
deres transport end bilister. Der er altså mange gode grunde til at tilskynde
borgerne til at hoppe på cyklen.
Derfor vil vi igennem projektet Fælles om Cykling i Region Sjælland støtte de
17 sjællandske kommuner til at styrke arbejdet med cyklisme i 2022 og 2023.
Med Fælles om Cykling i Region Sjælland får I:
• Et netværk mellem medarbejdere i de 17 kommuner som styrker cykelindsatser gennem øget samarbejde på tværs af kommuner, samt med
Region Sjælland og Gate 21.
• Et bredt overblik og indsigt i erfaringer, værktøjer og best practices inden for
cykelfremme med fokus på Region Sjællands geografi.
• Samarbejde om emner som eksempelvis
•
•
•
•

overflytning fra bil til cykel
kombinationsrejser med cyklisme
sundhed
samarbejde med virksomheder

• udpegning af manglende
cykelforbindelser
• ansøgninger til statslige puljer
• cykelkampagner.

cykling til arbejde
er lige så effektivt som at gå i
motionscentret
– og sparer
sygedage

84%
Cyklister
udleder 84% færre
CO2-emissioner
end personer, der
ikke cykler.

• Konsulentbistand til kvalificering af de 17 kommuners arbejde med cyklisme.
Fælles om Cykling er for alle kommuner i Region Sjælland. Deltagelse forudsætter blot en interesse for at fremme cyklismen til fordel for kommunernes sundhed, bæredygtighed og attraktivitet. Det er gratis for kommuner at deltage.
Bag indsatsen står Region Sjælland, der ønsker at få flere til at vælge cyklen
i regionen. Derfor har Region Sjælland allieret sig i et projektsamarbejde med
Gate 21, som har erfaring fra en række cykelprojekter som eksempelvis Cykelpartnerskabet 2020, Moving People og Test-en-Elcykel.
Hvis I vil være med, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen den 20. april 2022,
hvor der er opstartsmøde i Regionshuset i Sorø.

Skal I være med i Fælles om Cykling i Region Sjælland? Så kontakt:
Frederik Hoedeman, seniorprojektleder i Bæredygtig Mobilitet, Gate 21
frederik.hoedeman@gate21.dk eller
Malte Emborg Vinding, konsulent, Mobilitet & Femern, Region Sjælland,
mavin@regionsjaelland.dk

Sæt kryds 20. april
for opstartsmøde
i Regionshuset i
Sorø

