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Cykelparkering ved Sorgenfri - og alle andre steder i kommunen

Kære kommune
Cyklistforbundets lokalafdeling har fra et medlem fået tilsendt nedenstående omkring cykelparkering i forbindelse
med vores deltagelse i arbejdet omkring Sorgenfri bymidte.
Det er dog også relevant for cykelparkering alle andre steder i kommunen, så vi håber at se gode forhold for
cyklisternes parkering fremover. Ikke kun i Sorgenfri, men også i Virum bymidte og på Lyngby Hovedgade mv.
God cykelparkering ses sjældent.
Senest bryster man sig af luksusforhold for cykler, i den nye store cykelkælder på Lyngby station; men enten formår
man ikke eller er ligeglad.
http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/luksusforhold-for-cykler-aabner-onsdag-morgen-cykelkaelder-paa-stationenklar-/Lokale-nyheder/20180306/artikler/703099967/1021
Ikke så underligt at cykelparkeringskælderen ved metrostationen ikke bliver brugt!
http://arkiv.cykelviden.dk/filer/nyhedsbreve/Nyhedsbrev_15.pdf
Umuligt at fylde cykelstativer!
https://politiken.dk/oekonomi/art5667783/Umuligt-at-fylde-cykelstativer
Cykelparkeringen i København blev for nyligt stemt ind på en pinlig 2. plads blandt de 7 største arkitektoniske
makværker i Danmark
http://arkiv.cykelviden.dk/filer/nyhedsbreve/Nyhedsbrev_10.pdf
Vælg de rigtige stativer!
De bedste cykelstativer er dem der bliver brugt med glæde
- nem parkering
- god plads mellem cykelholderne
- nem fastlåsning af cykelstel til stativ
- fastholdt forhjul + stelstøtte (sadelstøtte undgår at ridse stel)
- passe gængse dækbredder
- ikke behøver brug af støtteben
- ikke skader cykel og tilbehør (fx skærm og lavtsiddende cykellygte)
Glem ikke cykelparkering til 3-hjulet handikap- og ladcykler samt cykler med anhængere.
Furesøstativet - BEST PRACTICE Med midler fra Cykelpuljen og Region Hovedstaden
Pullert med en indbygget wire, som man kan låse en ringlås som den klassiske Bastalås fast til.
Herved står cyklen låst fast til stativet, uden at der skal medbringes en ekstra lås.
Ønsker man en ekstra sikring af cyklen, eller har man ingen fast lås på cyklen, kan hullet på stativets bagside
benyttes med en kædelås.
Pullertens skrå design gør det let at læne cyklen imod den. Herved bliver støttefoden overflødig, og cyklen kan
parkeres i en fart.
Stativets front har en beklædning, der sørger for at cyklen ikke bliver ridset.
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https://www.cyklistforbundet.dk/cykelviden/Artikler-og-videnblade/CykelP-og-det-nye-furesoestativ
https://www.hitsa.dk/produkter/cykelparkeringer/cykelpullerter/furesoe-cykelpullert
Flere lande og byer har en politik og guide på området, som fx
- Dublin
https://www.dublincycling.com/sites/dublincycling.com/files/dcc_online_brochure_-_august_2017.pdf
- Irland
https://www.cyclemanual.ie/manual/detailsright/bicycle-parking/
- Toronto
http://atfiles.org/files/pdf/Torontobikeparkguide.pdf
- Copenhagen
http://www.celis.dk/Bicycle_Parking_Manual_Screenversion.pdf
Kan downloades på dansk her: http://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Cykling/Parkering
Læs også gerne https://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Vi-mener/Cyklistforbundet-mener/Cykelparkering
Links til inspiration:
city bike parking
https://vekso.dk/produkter/product/?id=16927
http://www.josta.de/en/bicycleparker-2/veloparker/
https://cado.dk/produktkategori/udemiljoebyrumsinventar/cykelstativer/?gclid=EAIaIQobChMItZ_19biy2QIVkIKyCh3evQIJEAMYAiAAEgKmg
PD_BwE
http://www.falcoas.dk/produkter/cykelparkering/cykellaen/
http://inventarrum.dk/content/signum-serien
http://inventarrum.dk/sites/default/files/Ortho%20Cykellæn.pdf
https://vekso.dk/produkter/product/?id=16932
https://www.hitsa.dk/produkter/cykelparkeringer/cykelpullerter/wood-cykelpullert
http://www.falcoas.dk/searchSite/?searchKey=Sheffield
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