TIL:
Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltning
Malene Wilhjelm
tmf@koege.dk
Vedr: Ansøgning om Landsbypuljen
Kære Malene Wilhjelm,
Ølby landsby søger om midler fra Landsbypuljen til at sikre og ordne området omkring
gadekæret:
1.
2.
3.
4.

Formålet: At skabe sikre forhold og rent vand i gadekær.
Målgruppen: Ølby landsbys beboere, især børn, der færdes i nærheden af gadekæret.
Fysisk placering: Ølbyvej mellem adresserne 151 og 153.
Forventet bidrag til lokaludvikling: Gadekæret bliver et samlepunkt for beboere, når
de er trygge ved at færdes i nærheden. Kulturarvsværdi i gadekær bevares.
Landtidsbeboere mener, at der er fisk i dammen og folk har tidligere fisket i dammen.
5. Anslåede omkostninger—i alt 48.035 DKK
a. Hegn—35.000 eller 46.250 DKK*
b. Iltningsanlæg—3x Solar Air Float luftpumpe @595—1785 DKK
*Vi har modtaget 2 mundtlige bud til 70m indhegning: Køge Hegn 35.000 på
forudsætning af at genbruge noget af det eksisterende; og Ishøj Hegn 46.250 til helt
nyt hegn. Vi foretrækker løsningen med det nye hegn pga længere forventet
levetid.
Landsbyens beboere har i sommeren 2019 holdt en fælles arbejdsdag, hvor de rydede de
store træer, buske og bevoksninger omkring gadekæret. Billederne kan ses i et fotoalbum på
landsbyens Facebook side, https://www.facebook.com/Ølby-Landsby-816865948359542/ .
Vi ville ikke have indvendinger mod at fjerne betonkanterne og skabe grønne kanter af
hensyn til dyrelivet i og omkring vandet, men har ikke haft mulighed for at vurdere om det er
realistisk eller at skaffe tilbud. Vi er interesseret i at høre kommunens og-eller forvaltningens
synspunkter om dette.
Mvh
Ølby Landsbylaug
På bestyrelsens vegne
Gina Schaar, Sekretær

Åshøj Landsbylaug

Til Køge Kommunes landsbypulje 2020
Åshøj, Marts 2020
Ansøgning om forskønnelse af gadekær
Åshøj er en af Køge kommunes gamle landsbyer. Vi har i byen et fint sammenhold med sommerfest og
sociale arrangementer. Byen ligger ud til marker og skov med en smuk udsigt fra de fleste huse. Men vores
gadekær og området omkring det er ikke kønt at se på mere. Derfor vil vi gerne søge om penge til at
forskønne Åshøjs gadekær og skabe et fællesområde, hvor der er plads til at mødes og hygge. Vi vil gerne
skabe et sted, hvor der er plads til alle Åshøjs beboere både børn og ældre. Hvor børn kan se på ænder og
fisk, og ældre kan sidde og nyde en kop kaffe sammen med naboer.
Gadekæret var engang et centrum i byen, hvor Åshøjs beboere kunne mødes og være sammen. Som det
kan ses på det vedhæftede billede, var der f.eks. mulighed for at stå på skøjter i 1985. Vi vil gerne genskabe
dette samlingssted og give Åshøjs beboere noget smukt at se på.
I dag er Åshøjs gadekær et hul i jorden overgroet med buske og træer. Det er lige nu en lille smule vand i
hullet. Det ser grimt og rodet ud. Det vil vi gerne gøre noget ved. Vi søger derfor om penge til at rydde op i
bevoksningen omkring det gamle gadekær. Når det er gjort, skal der fyldes jord i hullet, så det ikke er så
dybt. Vi tænker, at jorden kan komme fra Køge Jorddepot, så dette kan gøres nogenlunde udgiftsneutralt.
Gadekæret skal derefter bygges op igen, tætnes med en vandtæt membran og have vand i. Ved siden af
gadekæret er der i dag et græsareal, det vil vi gerne bevare og gøre mere hyggeligt. Vi tænker, at der kan
stå borde og bænke her, så der indbydes til, at man sætter sig ned og nyder gadekæret med naboer og nye
venner.
I 2014 skrev en landskabsarkitekturstuderende en bacheloropgave om Åshøj (i samarbejde med Køge
Kommune), hun tegnede den vedhæftede tegning af et renoveret gadekær, og det er den tegning, vi gerne
vil tage udgangspunkt i (Bilag A). I første omgang har vi dog valgt at fokusere på gadekæret og borde og
bænke og evt. vente med forhindringsbane, infotavle og stenskjul til padder.
Når gadekæret står færdigt, vil driften af området påhvile landsbyens beboere. Vi vil I landsbyen kunne
holde en arbejdsweekend, hvor der vil blive taget hånd om området, mødes til socialt samvær og lære
hinanden endnu bedre at kende.
Vi har været i dialog med Køge Kommune før omkring gadekæret:





9/7-2004 mail fra Køge Kommune vedr. referat af og konklusioner på møde mellem Åshøj
Landsbylaug og Køge Kommune. Her konkluderes det, bl.a. at der ikke er tvivl om, at Køge
Vandforsyning er pligtig til at reetablere branddammen. (Vedlagt i bilag B)
24/9-2007 ansøgning til Agenda 21 puljen fra Åshøj Landsbylaug om forskønnelse af gadekæret.
(Vedlagt i bilag C)
28/9-2007 Brev fra Køge Kommune vedr. restaurering/nedlæggelse af Åshøj Gadekær. Heri citeres
”Det grønne hus” for at gadekæret ikke er bevaringsværdigt. Naturvejleder Henrik Lerdorf fra det
grønne hus stilles til rådighed for råd og vejledning. Sammen med Henrik Lerdorf er siden
udarbejdet en detaljeret plan for renoveringen. Denne plan har dannet udgangspunkt for den plan
som føromtalte bachelor opgave fremlægger. (Vedlagt i bilag D)

Åshøj Landsbylaug

I Maj 2010 har en biolog (bosiddende i Åshøj) foretaget en vurdering af virkningerne på beskyttede arter
ved ændring af gadekæret i Åshøj. Heri konkluderes det, at en ændring af gadekæret vil have en meget
positiv indvirkning for mange lokale arter. (Vedlagt i bilag E)
I Bachelor opgaven fra 2014 konkluderes det samme baseret på en række analyser. (Vedlagt i bilag F)
I 2007 fik vi lavet et budget over, hvad det kan koste og forskønne området.
Udgifter
Reducere gadekærsareal
Reducere skråningerne
Fjerne hegn
Stensætning
Sti rundt
Beplantning og borde-bænke
Total

Kr.
25.000
5.000
5.000
10.000
15.000
10.000
70.000

Vi har fået en anlægsgartner til at se på budgettet, og han estimerer, at totalprisen i 2020 priser vil være
80.000 kr. Ud over disse udgifter vil der også være udgifter til fliser under borde og bænke og til
membranen i gadekæret. Beløbet til ”Beplantning og Borde-bænke” vurderes sat for lavt. Det vurderes, at
budgettet vil blive på 100.000 kr. Så det er, hvad vi søger om.
Vi håber, at I vil se positivt på vores ansøgning, så vi kan skabe et naturligt samlingssted for landsbyens
beboere og et smukt sted at se på for beboere og folk, der kører gennem byen.
Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte Åshøjs Landsbyslaugs formand Eva Pedersen på mail:
evakmp@gmail.com eller bestyrelsesmedlem Torbjørn Pedersen på mail modhug@gmail.com.

Med venlig hilsen
Åshøj Landsbylaug
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F æl le s a r e a l e t i Åshø j

Eksisterende
forhold
Fæ l l es areal / / Fællesarealet med gadekæret er opmålt i 2007 til 692m2, bassin udgør her 306m2, græsflade 97m2 og busket 139m2. Desuden er dele af
matriklen inddraget til grusvej og have hos en tilstødende grund, hvorefter arealet

Grusvej

ca. udgør 638m2.

3

Fællesarealet er placeret centralt i byen ud til Åshøjvej. Arealet ligger på nu-

Græs

værende tidspunkt hen, som et utilgængeligt og tilgroet område, uden nogle
Gr

formål.

tov

for

us

Sten

Kirsebærtræer

I den nordligste ende har tidligere ligget et lille vandværk, som i dag er revet ned.
1

2

Langs den vestlige side findes en ligusterhæk, som skærmer til nabogrunden, lige-

ÅSHØJVEJ

som her også gror en del krat, bestående af buske og mindre træer. På østsiden

Trådhegn
Krat

Kort 1:4000

langs vejen, står også krat af samme type. Nord for gadekæret findes to ældre
kirsebærtræer (evt. Prunus serrulata). Selve gadekæret har i flere år været tørlagt

Ligusterhæk

Krat

det meste af året, og bund og sider er derfor dækket med græs. Hele vejen langs
krattet på østsiden, er der mod vejen lagt et stendige, og der findes ligeledes rækker af sten i den nordlige ende ind til gadekæret, og mellem kirsebærtræerne.

Gadekær

Rundt om gadekæret står et ældre trådhegn på vest-, nord- og østsiden, og mod
syd ind til nabogrunden står et stakit.

Stakit

2m

Plan
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Fællesarealet i Å s h øj

Gadekæret
§3 b e s k yttelse / / På Køge Kommunes hjemmeside er gadekæret markeret som

R eg i s treri ng af padder / / I august 2006 har Nordisk Herpetologisk Forening

’Beskyttet naturtype’ under markeringen ’sø’.

været ude og registrere padder i gadekærene i Køge Kommune.
Der blev søgt i vandet og på den omkringliggende landdel efter padder og krybdyr.

Det fremgår af naturbeskyttelseslovens §3, at der ikke må foretages ændringer i til-

Der blev pointeret at ”Vi kan støtte at gadekærene restaureres, således at fx betonk-

standen af naturlige søer, hvis areal er på over 100m2. Af miljøministeriets vejledning

anter og –sider fjernes, slam fjernes, og landbiotoper beriges økologisk ved at sikre en

om registrering af beskyttede naturtyper fremgår det om søer dels, at der skal have

mere naturlig vegetation og ved at etablere fx stenhøje og stammer/rødder, der kan

udviklet sig et karakteristisk naturligt plante- og dyreliv og dels, at bestemmelsen

give padder skjulesteder og krybdyr solpladser, ligesom begge dyregrupper vil kunne

omfatter både naturligt forekommende søer, og søer, vandhuller og damme, som helt

overvintre dér.”

eller delvis skyldes menneskelig indsats. Det kan fx være gadekær, møllesøer og andre

Det understreges også at oprensning af slam er vigtig, fordi mange gadekær er stærkt

opstemningsanlæg, færdigt udgravede grus-, ler-, tørve- og mergelgrave, vandingshull-

næringsberigede, hvilke forringer deres økologiske værdi. Landbiotoper skal ligeledes

er, vildtdamme, andedamme, visse regnvandsbassiner m.v.

prioriteres ved at få ført bræmmerne tilbage til gadekæret.

Endvidere gælder det, at søer mindre end 100m2 er omfattet af §3, hvis de ligger i

Vurderingen er at gadekærenes fauna er fattig, og at restaureringer og oprensninger

tilknytning til et omfattet vandløb, eller hvis de i kombination med en eller flere af de

vil kunne være gavnlige for at tiltrække flere arter til gadekærene.

øvrige omfattede naturtyper udgør et samlet areal på mindst 2500m2.

Efterår og tidlig vinter er de bedste perioder til restaurering.

Ved arealberegningen skal der udover vandfladen medregnes den omgivende rørsump
samt udtørret søbund. Dette har betydning for, om især små vandhuller bliver om-

I Åshøj registrerede man kun én lille vandsalamander, samt en masse insekter.

fattet eller ej (Naturstyrelsen, 2014)

Gadekæret havde skrå kanter med jord og græs, og ingen synlige betonkanter. Det var
udtørret til lidt mudder i midten.

- Registrering er foretaget af Henrik Bringsøe og Carsten Kirkeby (Nordisk Herpetologisk Forening) for Køge Kommune, 26. august 2006

Lille vandsalamander
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Gadekæret
U n de r s øg else af sed imen t // I 2007 er der yderligere foretaget en undersøgelse

Vand i g adek æ ret / / Vandet i gadekæret har været meget ustabilt de seneste år,

af sedimentet i Åshøj gadekær, for at vurdere om det er forurenet, og om der skal

hvilket af borgerne især formodes at skyldes en boring man foretog ved skoven, som

tages nogle hensyn.

resulterede i at gadekæret meget af året er tørlagt. Der har de sidste år været en del

Resultatet af undersøgelsen lyder:

vand i gadekæret om sommeren, mens det om vinteren har været helt udtørret.

”Bassinet fremtræder som et indhegnet dybt hul med græs på siderne. Der er aflejret

Det lille vandværk som var beliggende på fællesarealet udledte en lille smule vand til

40-50 cm relativt tørt sediment på bunden. Gadekæret vurderes ikke at have nogen

gadekæret, men ikke i så store mængder at det kan have betydning for gadekærets

naturmæssig eller rekreativ værdi i sin nuværende form.”

tørlæggelse.
Der har tidligere været både ænder, fisk og padder i gadekæret, men disse er forsvun-

- Undersøgelsen af foretaget af Orbicon A/S i samarbejde med Det Grønne Hus i Køge,

det pga. udtørring og tilgroning.

2007
Da gadekæret har været mere eller mindre tørlagt i adkillige år, vil det være nødvendigt
med et tiltag for at få blivende vand i gadekæret, hvis dette skal restaureres og bevares
for fremtiden.
Selvom gadekæret er meget dybt er der tilsyneladende ikke noget grundvand, eller
nogle tilløb, som kan supplere hullet med vand, og andre muligheder må derfor undersøges.
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Gadekæret
O p s u m merin g / / I hh. til de forskellige undersøgelser og opmålinger der er lavet
i og omkring gadekæret i Åshøj, tyder det ikke på, at der er meget at tage hensyn til i
forhold til at sætte et restaureringsprojekt i gang. Tværtimod kunne en renovering af
området tilsyneladende være med til at skabe værdier for både det naturlige miljø, og

Alle borgerne, som har deltaget i interessentundersø-

for landsbyens borgere.

gelsen, er enige om at tilstanden på fællesarealet kan

Arealet og gadekæret er efter min vurdering i så dårlig stand, og så misligholdt, at en

kategoriseres som ‘dårlig’ eller ‘meget dårlig’. De ønsker

omfattende fornyelse af området vil være tiltrængt.

et areal, som kan bruges til forskellige formål til borgerne,
og desuden er langt størstedelen indstillede på at hjælpe
med renoveringen og den efterfølgende vedligeholdelse af
arealet.
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På vegne af Egøje Borgerforening, vil jeg gerne ansøge om penge til en hjertestarter.
den nærmeste hjertestarter er i Herfølge, Vedskølle og golfklubben i deres åbningstid, dette kan have katastrofale
følger for borgerne I Egøje at vi skal så langt, efter en hjertestarter hvis uheldet er ude.
1

Så vi vil gerne søge om
Hjertestarter inkl. varmeskab kr. 18.000
Installation inkl. opsætning af bimåler til strøm kr. 10.000
Kursus i bruge af hjertestarter for byens borger kr. 5.500
Samlet ansøgningsbeløb kr. 33.500
På vegne af Egøje Borgerforening
Nina Bjørnson
mail. adr. ninarbjornson@gmail.com
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Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
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1

Hej Tmf

Hermed ansøgning til Landsbypuljen anno 2020 på vegne af Lidemark bylaug og Lidemark forsamlingshus.
Note til vedhæftninger.
Jeg har vedhæftet nogle billeder af det eksisterende fyrrum, så I kan danne jer et billede at husets tilstand.
Der er ligeledes vedhæftet 3 farveblyantstegninger så I kan se hvordan vi tænker at bygge det nye ‘fyrrum’.

Mvh
Kenn Klinthøj

2

Lidemark den 13.4.2020

Køge kommune
Att. Klima- og Planudvalget

Ansøgning til Landsbypuljen 2020
I et samarbejde mellem Lidemark Bylaug og Lidemark Forsamlingshus ansøger foreningerne i
fællesskab om 80.500 kr. til opførelse af et nyt lille næsten bæredygtigt udhus på 32 m2, samt en
lærketræsterrasse på 18 m2. Alt arbejde bliver udført af medlemmerne i Lidemark Bylaug og
Lidemark Forsamlingshus (samlet knapt 100 medlemmer).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I bestyrelserne i både bylaug og forsamlingshus forsøger vi at indtænke og implementere energi og
bæredygtighed i vores arbejde i bestyrelserne. Vi søgte i 2019 Realdania/Underværker om et nyt
stort og bæredygtigt halmballehus som erstatning for det eksisterende forurenende og nedslidte
forsamlingshus. Vi fik desværre ikke penge til dette projekt.
Lidemark forsamlingshus er p.t. opvarmet med et ældre oliefyr. Udgifter til olie på 35-40 t. kr. årligt
udgør langt den største udgift på budgettet og sluger således størstedelen af vores årlige indtægter
på omkring 100 t. kr.
I forsamlingshuset arbejder vi derfor p.t. med at undersøge mulighederne for at udskifte oliefyret til
en mere energirigtig løsning i form af en luft-til-vand varmepumpe, der vil kunne dække
opvarmningsbehovet i hele forsamlingshuset og reducere vores driftsudgifter til opvarmning
betragteligt. Forsamlingshusets andelshavere har på generalforsamlingen i marts givet bestyrelsen
mandat til at gennemføre denne udskiftning i 2020.
Oliefyret står i et ældre faldefærdigt udhus opført i blandede lersten og Lecamursten med afskallet
puds og med asbestplader på taget. Udover oliefyret bruges udhuset som ekstra lagerplads til bl.a.
rengøringsmidler, ekstra viskestykker m.v.
Det vil være mest hensigtsmæssigt, at nedrivning af udhus og opførelse af et nyt koordineres med
udskiftningen af energikilden.
Vi søger derfor tilskud til at opføre et nyt lille udhus som erstatning for det gamle, herunder til en
tilstødende lærketræsterrasse.
Det nye lille udhus vil blive opført i så bæredygtige og lokale materialer som muligt. Vi forventer at
kunne genanvende den eksisterende betonsokkel.
Udvendig beklædning bliver 1 på 2 Douglasbrædder malet i svenskrød/linolie, isoleret med
hamp/hørbatts, og på taget røde genbrugslertegl. Gulvet isoleres med styrophor og eventuelt pålagt
genbrugsmursten. Opvarmning vil den nye varmepumpe sørge for via gulvslanger. Der etableres en
dobbelt hvid terrassedør ud mod den nye terrasse. Endvidere 2 stk. hvide bondehusvinduer og en
indgangsdør. Døre/vinduer forsøges købt genbrugt.

Formålene er flere.
Vi forventer at de sparede driftsudgifter til olie vil kunne finansiere den ny varmepumpe og
samtidig generere et mindre overskud til nye investeringer til gavn for borgerne i Lidemark og
forsamlingshus.
Lærketræsterrassen vil kunne samle beboerne og skabe flere aktiviteter (grill/afslapning/samvær
osv.) ved og omkring forsamlingshuset.
Formålet er også, ikke mindst, at gøre lidt for klimaet lokalt, og skabe bevidsthed om bæredygtige
genbrugsmaterialer.
Målgruppen er borgerne i Lidemark, og lejere af forsamlingshuset.
Vi forsøger hermed, stille og roligt, at tage fat på at udvikle Lidemark og forsamlingshuset til gavn
for borgere og fremtidige lejere.
På vegne af Lidemark Bylaug og Lidemark Forsamlingshus
Kenn Klinthøj
Flemming Bordrup
Børge Munk Johnsen

Nyt lille fyrrum ved Lidemark forsamlingshus + terrasse
Budget:
1. Fundament:
Beton klaplag (5-8 cm)
Styrophor/Flamingo (200 mm)
Net
Gulvarmeslager + fittings

2.000 Kr.
2.500
500
3.000

2. Ydervægge:
Douglas (1 på 2 tømmer) + konstruktionstømmer
Maling (10 ltr. Svenskrød)
Skruer (rustfrie)
Vinduer x2 (Hvide Bondehusvinduer)
Indgangsdør (hvid)
Dobbelt Terrassedør (Hvid med glas)

20.000
2.500
2.000
5.000
3.000
6.000

3. Tag:
Genbrugslertegl (fra nedrivning i Lidemark)
Tømmer og undertag (taglægter, beslag, skruer)
Tagrender og nedløbsrør

1.000
8.000
3.000

4. Isolering:
Hamp/hørisolering (damp)
Fermacellplader (vind)

10.000
10.000

5. Terrasse:
Lærketræsterrasse (3x6 m2) + skruer
Kabler, lamper, stikkontakter

5.000
2.500
86.000 Kr.

Noter:
Intentionen er at bygge så bæredygtigt som muligt, og i genbrugsmaterialer.
1. Vi kommer ikke uden om beton i klaplaget. Kan vi ikke skaffe genbrugsmursten til gulv, bliver
gulvet malet. Vi forbereder til gulvarmeslanger til opvarmning af fyrrummet, der bliver koblet på
det kommende varmepumpesystem.
2. Douglastræ er lokalt fra Endeslev Savværk der henter tømmer fra Vallø Stift og Gisselfeldt Gods.
Såfremt det er muligt finder vi dør og vinduer fra Den Blå Avis, frem for at købe nye.
3. Et større hus i Lidemark har fået udskiftet tag, og i den forbindelse er der mange m2 lertagl
tilovers. Så frem for at købe nyt, genbruger vi.
4. Lærketræsterrassen er det sociale element og uderum, idet vi ønsker at bygge en terrasse for
enden af vestgavlen som kan være samlingssted for borgere og lejere. Eventuelt bliver der senere
bygget en pizzaovn og en pergola.

Malene Wilhjelm
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kenn <kennbirger@mail.dk>
14. april 2020 20:38
Malene Wilhjelm
Re: Ansøgning til Landsbypuljen 2020 - fra Lidemark

Hej Malene
Tak for svar.
1. Ja, forsamlingshuset er ejet af andelshaverne. Tror det er 45 andelshavere.
Ved ikke om jeg forstår dit spørgsmål om ... ‘ejere/ejer Køge kommune dele’. Køge kommune har ingen
ejerandele/dele i forsamlingshuset. Dog modtager forsamlingshuset ca. 29.000 kr. i tilskud pr. år fra
kommunen, iht. Folkeoplysningsloven. Forsamlingshuset er, alt andet lige, selvstændigt kørende, som et af
de få i kommunen. Dvs. at vi ikke er underlagt udlejning/ansøgningsvilkår under kommunen.
2. Ja, fyrrummet skal nedrives, og genopføres på samme sokkel, med samme antal m2. Det bliver som
beskrevet i medsendte blyantstegning med høj rejsning (46‐48 gr.) som eneste afvigende arkitektur,
eksklusiv vinuesplaceringer, og terrasse.
Den kommende varmepumpe vil blive placeret udenfor ved østgavlen.
Ja, jeg har orienteret mig i Lokalplanen for Lidemark, og kunne egentligt ikke finde noget der talte imod
arkitektur, placering eller farver på bygningen. Skulle der være en forhindring må du gerne fortælle hvad
det kunne være.
Generelt vil jeg tage hul på en debat om en ny lokalplan for Lidemark til efteråret. Den er fra 1989, og
kunne godt trænge til en opdatering. Det skal der nok komme bøvl ud af
Mvh
Kenn

From: Malene Wilhjelm
Sent: Tuesday, April 14, 2020 5:58 PM
To: Kenn
Subject: SV: Ansøgning til Landsbypuljen 2020 - fra Lidemark
Hej Kenn.
Ansøgningen er modtaget og vil blive fremlagt Klima- og Planudvalget.
Ansøgningsfristen er dog udsat til 10. maj. Det nåede bare ikke annonce før påske. Det forventes
fremlagt på KPU i juni.
Jeg skal lige forstå et par afklarende:
1. Forsamlingshusets ejere er andelshavere – hvem er ejere/ejer Køge Kommune dele?
2. Fyrrummet der ansøges om, er en nedrivning af eksisterende og genopførelse i samme mål og
med samme placering?
Hvis der ændres ift. eksisterende på enten placering eller omfang, vil du så angive hvor meget
og hvor.
Har I orienteret jer i Lidemark Lokalplanen?
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Vi kigger naturligvis indgående i ansøgningsmaterialet forud for fremlæggelse – jeg ville bare lige med
det samme sikre mg, at vi har de fornødne oplysninger.
Mvh.
Malene Wilhjelm
Byplanlægger
Byg og Plan
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 89
malene.wilhjelm@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Sendt: 14. april 2020 15:35
Til: Malene Wilhjelm <malene.wilhjelm@koege.dk>
Emne: VS: Ansøgning til Landsbypuljen 2020 ‐ fra Lidemark

Fra: 3 ‐ TMF Byg og Plan <plan@koege.dk>
Sendt: 14. april 2020 15:28
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 ‐ TMF Byg og Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Ansøgning til Landsbypuljen 2020 ‐ fra Lidemark

Fra: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Sendt: 14. april 2020 08:02
Til: 3 ‐ TMF Byg og Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Ansøgning til Landsbypuljen 2020 ‐ fra Lidemark
Videresendt til Byg & Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk
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Fra: Kenn <kennbirger@mail.dk>
Sendt: 13. april 2020 18:53
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Ansøgning til Landsbypuljen 2020 ‐ fra Lidemark

Hej Tmf

Hermed ansøgning til Landsbypuljen anno 2020 på vegne af Lidemark bylaug og Lidemark forsamlingshus.
Note til vedhæftninger.
Jeg har vedhæftet nogle billeder af det eksisterende fyrrum, så I kan danne jer et billede at husets tilstand.
Der er ligeledes vedhæftet 3 farveblyantstegninger så I kan se hvordan vi tænker at bygge det nye ‘fyrrum’.

Mvh
Kenn Klinthøj
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Malene Wilhjelm
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kenn <kennbirger@mail.dk>
14. april 2020 20:51
Malene Wilhjelm
Kenn - 86.000 kr. - ikke 80.500 kr. som vi ansøger!

Hej Malene
Jeg kan se, at vi fejlagtigt har ansøgt om 80.500 kr. i vores ansøgningbeskrivelse. Det rette beløb vi ansøger
om er 86.000 kr., som i det opstillede budget.
Sorry!
Mvh
Kenn

1

Malene Wilhjelm
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
14. april 2020 15:33
Malene Wilhjelm
VS: Ansøgning til landsbypuljen forår 2020

Opfølgningsflag:
Flagstatus:

Opfølgning
Afmærket

Fra: 3 ‐ TMF Byg og Plan <plan@koege.dk>
Sendt: 14. april 2020 15:23
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 ‐ TMF Byg og Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Ansøgning til landsbypuljen forår 2020

Fra: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Sendt: 11. april 2020 15:33
Til: 3 ‐ TMF Byg og Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Ansøgning til landsbypuljen forår 2020
Videresendt til Byg & Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Nina Bjørnson <ninarbjornson@gmail.com>
Sendt: 10. april 2020 10:23
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Ansøgning til landsbypuljen forår 2020
På vegne af Egøje Borgerforening, vil jeg gerne ansøge om penge til en hjertestarter.
den nærmeste hjertestarter er i Herfølge, Vedskølle og golfklubben i deres åbningstid, dette kan have katastrofale
følger for borgerne I Egøje at vi skal så langt, efter en hjertestarter hvis uheldet er ude.
1

Så vi vil gerne søge om
Hjertestarter inkl. varmeskab kr. 18.000
Installation inkl. opsætning af bimåler til strøm kr. 10.000
Kursus i bruge af hjertestarter for byens borger kr. 5.500
Samlet ansøgningsbeløb kr. 33.500
På vegne af Egøje Borgerforening
Nina Bjørnson
mail. adr. ninarbjornson@gmail.com
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Slimminge Grundejerforening
Slimminge den 3. maj 2020
Til Køge kommune

Att. Planafdelingen v/ Malene Wilhjelm

Vedr. ansøgning til Landsbypuljen 2020

Vi skal hermed fra Slimminge Grundejerforening tillade os om at ansøge om en bevilling
til at opsætte en hjertestarter i vores forenings område på baggrund af vi er en del ældre
borgere i området.
1. Vi søger dels om et beløb på 13.750 kr. til en AED hjertestarter med tilhørende
udendørs skab så den er til rådighed døgnet rundt for beboerne.
2. Derudover søger vi et beløb på 14.031 kr. til etablering af elforsyning til
hjertestarteren idet vi planlægger at opsætte hjertestarteren på Tjørnedalsvej ved
den nye legeplads.
3. hvis ansøgning 1 kan bevilliges men ikke ansøgning 2 vil hjertestarteren blive opsat
på ejendommen Birkedalsvej 5 garage under halvtag og med strøm leveret af
denne ejendom.
Alle omkostninger til service og vedligehold afholdes af grundejerforeningen.
./. Vedlagt tilbud på hjertestarter og etablering af elforsyning

Med venlig hilsen
Flemming Andersen

Formand Flemming Broe Andersen Birkedalsvej 5 - 20739724 Kasserer Anette Hauge Hansen Birkedalsvej 2 – 30117665 -

flan4130@gmail.com
vanete@c.dk

DefiSign AED hjertestarter med udendørs ARKY skab
https://trygtforhjertet.com/vare/defisign-aed-hjertestarter-med-udendoers-arky-skab/
Logoutek-5
Hvorfor denne hjertestarter?

✓ Markedets længste garanti
✓ Robust hjertestarter
✓ 10 års garanti
✓ Billede og lyd instruktioner
✓ Dansk, engelsk og tysk stemmestyring
✓ Opvarmet ARKY udendørsskab 100% vand- og støvtæt
✓ Med førstehjælpskit
13,750.00 DKK inkl. moms. (11,000.00 DKK ekskl. moms)

Slimminge Grundejerforening
Birkedalsvej 5
4100 Ringsted

Leveringsadresse
Legeplads Tjørnedalsvej
Tjørnedalsvej mellem 14 og 18
4100 Ringsted

TILBUD
Tilbudnr. ........... 13617
Tilbudsdato ....... 08-04-2020
Kundenr. .......... 20739724
CVR nummer..... 35027467
Side .................. 1/2
Rekvirent. ......... Flemming Andersen
Reference. .........

Nedgravning af 6mm2 mellem kabelskab 6080-203 og over til nærmeste hjørne på legeplads ca 5m mod nr 18.
Gravearbejde er regnet udfra man kan grave mellem hæk og asfald ud for nr 18
Der sættes et kabelskab op med plads til måler. Ydermere vil der blive monteret en gruppe med 1 stk 1F+N 10A
kombirelæ i kabelskabet.
Træk kabel samt montering af hjertestarter
Tilmelding af installation hos Cerius
Installationen er beregnet til man kun må sætte hjertestarter til.
Dog kan der efterfølgende lave tilmelding hos Cerius til udvidelse af installation med 25A.
Her vil prisen hos Cerius være 18.500,- inkl. moms

Kan der ikke graves i bed ved hæk vil der komme en pris for opbakning af asfalt samt lægning af ny asfalt ca
5m
Pris for asfalt arbejde 7.000,- inkl. moms

Varebetegnelse

Stk. pris

Antal

Beløb

KABELSKAB KSEÅ 301509 49M TOMT

2.950,16

1,00

2.950,16

26,54

9,00

238,86

4,65

5,00

23,25

29,75

4,00

119,00

SCHNEIDER KOMBIAFBR HPFI C 10A 1P+N IDPN

355,70

1,00

355,70

GRUPPETAVLE 5 MOD AKE05-L

163,67

1,00

163,67

14,90

5,00

74,50

Gravearbejde

3.500,00

1,00

3.500,00

Montør -El

3.800,00

1,00

3.800,00

KABEL FXQ EASY 5G6 T500
KABELDÆK 100X2,0 RØD D-MRK.
DÆKSKINNE 23MM

KABEL 3G2,5 SLIM LINE HF RG100

Fortsætter på næste side.

GELCOM ApS
Ringstedvej 689
4100 Ringsted

Tlf.:

35142161

cvr: 35027467

Bank: Sydbank

info@gelcom.dk

Kontonr.: 6823 0001043909

www.gelcom.dk

Slimminge Grundejerforening
Birkedalsvej 5
4100 Ringsted

Leveringsadresse
Legeplads Tjørnedalsvej
Tjørnedalsvej mellem 14 og 18
4100 Ringsted

TILBUD
Tilbudnr. ........... 13617
Tilbudsdato ....... 08-04-2020
Kundenr. .......... 20739724
CVR nummer..... 35027467
Side .................. 2/2
Rekvirent. ......... Flemming Andersen
Reference. .........

Varebetegnelse
Lærling - El

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 11.225,14)

GELCOM ApS
Ringstedvej 689
4100 Ringsted
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tlf.:

Stk. pris

Antal

Beløb

0,00

1,00

0,00

Subtotal:

11.225,14

25,00% moms:

2.806,28

Total DKK:

14.031,42

35142161

cvr: 35027467

Bank: Sydbank

info@gelcom.dk

Kontonr.: 6823 0001043909

www.gelcom.dk

Malene Wilhjelm
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Henrik Lerdorf
7. maj 2020 15:15
Malene Wilhjelm
Morten Suhr; Daniel Kristensen
Ansøgning til landsbypuljen

Opfølgningsflag:
Flagstatus:

Opfølgning
Afmærket
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-1
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Ansøgning om midler fra landsby-puljen 2020
Projekt: Kommunal adkomst til gadejord
Kr. 60.000. Se mail herunder fra LE34.
Landsbypuljen 2020 har modtaget henvendelse fra landsbyerne Ringsbjerg og Ølby vedr kommunal
overtagelse af gadejordsparceller med gadekær. Se henvendelser og kortbilag herunder.
TMF har jævnligt tidskrævende udfordringer med administration og drift af gadejord/ gadekær, som
specielt knytter sig til landsbyerne. Der er derfor et udbredt ønske om afklaring af ejerforholdene,
både fra borgere og forvaltning. Se notat herunder.
Med disse to sager ønsker TMF derfor at afprøve en vej til større klarhed, der indebærer at Køge
Kommune får adkomst til arealerne via ejendomsdom og dermed mulighed for at afklare arealernes
fremtid, herunder vedligeholdelsesaftaler med landsbyerne, afklaring af hævdsager, berigtigelse af
skel, salg mm.
Projektet vil blive afsluttet med et notat om processen, samt muligheder og udfordringer.
Vh
Henrik

Landsbyerne:
1/ Matr 57, Ølby by
Kontakt: Art Holgerson, Formand, Ølby landsbylaug, aok@mail.dk

Teknik‐ og Ejendomsudvalget
Køge Kommune
Formand Erik Swiatek
erik.swiatek@koege.dk
cc: Malene Wilhjelm, Teknik‐ og Miljøforvaltningen
malene.wilhjelm@koege.dk
Vedr: Gadekæret i Ølby landsby, matrikel nr 57
Kære Erik Swiatek,
Ølby landsbylaug på vegne af beboerne i landsbyen beder venligst kommunen om at begynde
myndighedsbehandling af kommunens overtagelse af ejerskab af landsbyens gadekær.
Beboerne har allerede foretaget et stort stykke frivilligt arbejde ved at rydde træer og buske omkring gadekæret
samt stille et flydende andehus til glæde for byens børn, men vores egne ressourcer rækker ikke til de fremtidige
1

behov. Så håber vi, at kommunen kan tage sagen op snarest og komme i dialog med landsbylauget om at
formalisere planerne for kommunens ejerskabsovertagelse.
Mvh
Art Holgerson, Formand
Ølby landsbylaug

---------------2/ Matr. 44a Ringsbjerg By.
Kontakt til landsbylaugets formand:
Jan Woller
Mobilnr.:

+45 2543 3106

Mail:

jaw@munck.dk

Vi har i bestyrelsen drøftet jeres forslag om overdragelse til kommunen. Vi besluttede derfor, at sende det ud til
høring hos medlemmerne. Vi har nu samlet op på tilbage meldingerne fra medlemmerne, som er den største del af
byens beboere og der er stor enighed om en overdragelse til Køge kommune.
Vil du undersøge hvilke tiltag der skal sættes i værk og sende os en køreplan for det videre forløb.
2

På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Pfv.
Jan Woller

Mail fra LE34 (7/5/2020):
Som nævnt skal man igennem en ejendomsdom i henhold til tinglysningslovens §52a og udstykningslovens §46 for
at kommunen kan få adkomst på gadejordsarealerne i tingbogen, og dermed kan disponere over arealet som ejer.
3

Det foregår ved, at vi henvender og til retten i Roskilde med anmodning om ejendomsdom på et stykke gadejord på
kommunens vegne, og vedlægger en række bilag til sagens oplysning (tingbogsoplysninger, matrikelkort,
tilgrænsende ejendomme, ejerforhold, landsbylaug kontakt mv.)
Herefter beslutter retten at beslutte et retsmøde og der indrykkes en annonce i stedlige aviser.
Retsmøde afholdes, og kendelse afsiges.
Hvis dommen anerkender adkomsten, anmelder vi dommen til tinglysningsretten som adkomstdokument, hvorefter
sagen er i mål.
Da kommunens adkomst til gadejord er hjemlet i Udstykningslovens § 46, indtræder kommunen formelt som ejer af
et givet matr.nr. med de forpligtelser og byrder der findes på det pågældende areal. Det vil sige, at
ejendomsdommen ikke afbryder hævd fra evt. tilgrænsende ejendomme, og vi kan derfor gennemføre processen på
baggrund af matrikelkortet uden opmåling af grænserne på stedet, hvor en evt. hævdssituaiton vil være uforandret.
Jeg har kontaktet Retten i Roskilde for at høre den aktuelle sagsbehandlingstid. Normalen er ca. 10 måneder, men
pt. kigger vi måske på et 12‐14 måneders forløb pga. corona‐situationen.
Omkostningerne inkl. rets‐og tinglysningsafgifter pr. sag vil være i størrelsesordenen 30.000,‐ kr. Jeg har drøftet med
en kollega, om vi kan pulje landsbyerne sammen, og vi tænker der hurtigt kan gribe om sig målt på antal berørte
lodsejere. Det tror vi ikke byretten kan håndtere. Det er dog klart, at hvis vi kører flere landsbyer parallelt, vil der
været en væsentlig besparelse – anslået 30‐40 %.
Med venlig hilsen / best regards
Poul Moesgaard
Landinspektør, partner
Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Stensbjergvej 11, 1.sal
4600 Køge

Kontor +45 5663 3800
Mobil +45 2688 3801 | Direkte +45 8820 8751
www.le34.dk | pm@le34.dk

Notat: Renovering og drift af gadekær
Køge Kommune får jævnligt henvendelser fra borgerne i landsbyerne vedrørende renovering af gadekærene.
Henvendelserne henligges som regel, på grund af gadekærenes særlige status som gadejord. Gadejord er fællesjord,
som op gennem tiderne har haft væsentlig praktisk funktion i landsbyerne: vask af heste og vogne, branddam,
samlingssted osv. Tidligere var fællesjorden administreret af landsbyens oldermands‐laug. I nogle landsbyer har
byens laug eller borgerforening taget ansvaret for fællesjorden; men status er at der pt ikke findes hverken formel
ejer eller driftsaftale.
Op gennem 50erne og 60erne blev de fleste kær omdannet til branddamme, administreret af Beredskabet. De fik
støbt betonkanter og blev indhegnet. De fik dog ikke ny status; men forblev altså gadejord – en slags
ingenmandsland.
Op gennem 80erne blev disse branddamme gradvist taget ud af Beredskabets drift. Branddammenes mudrede vand
ødelagde pumper og grej. Brandfolkene fik samtidig bedre adgang til brandhaner, større vandtankbiler og anden
adgang til rent vand.
Mange af de forladte branddamme henligger derfor nu som utilgængelige tilgroede bassiner – og uden ejer.
I landsbylokalplanerne er gadekærene som regel nævnt og i flere af planerne står der endda at: Køge Kommune vil
fremover vedligeholde gadekærets vand, den murede kant‐afgrænsning og hegn mod vej. Fremtidig renovering,
beplantning og ændringer i øvrigt af gadekærets område kan ske på landsbybeboernes initiativ i samråd og
samarbejde med Køge Kommune.
I praksis er denne hensigt ikke blevet udmøntet eftersom det ikke er kommunale arealer, og dermed er der hverken
budget eller mulighed/ forpligtelse for kommunen til at gå ind og hjælpe landsbyerne.
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På den anden side har det altid været muligt for landsbyen at gå ind og renovere og vedligeholde gadekærene. Dette
er dog heller ikke sket, fordi det som regel kræver penge og tungt materiel.
I de landsbyer, der har velfungerende gadekær, er kærene både samlingssted, rekreativt område, kulturhistorisk
punkt og regnvandsbassin (klimatilpasning). I de byer, hvor kærene passes af landsbyen, er de samtidig med til at
styrke fællesskab og lokalt engagement. Kærene udgør også værdifulde små biologiske habitater (§3 beskyttet
bynatur), der på meget lille areal kan indeholde et stort antal arter. Det er især padder, insekter og planter, der
nyder godt af disse små oaser. Enkelte kær har de såkaldte ’bilag 4 arter’, der kræver særlig beskyttelse efter EU's
habitat‐direktiv. Det gælder f.eks. gadekæret i Ringsbjerg, hvor der er observeret stor vandsalamander.
Antal gadekær i Køge Kommune: 18 (heraf på gadejord: 11, på kommunal jord: 5, på privat jord: 2).
-----------

Henrik Lerdorf
Projektkonsulent
ETK - Ejendomme Teknik Køge
Teknik- og Miljøforvaltningen
Høgevej 9, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 23 16
Mobil +45 28 79 21 68
henrik.lerdorf@koege.dk
www.koege.dk
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Ansøgning om midler fra Landsby puljen 2020, som tilskud til opsættelse af Juletræ centralt i Ejby,

1

Grundejerforeningen Ejby bylaug ansøger hermed om tilskud til dække en del af udgifterne til opsættelse af juletræ
på 9 meter, placeret på arealet mellem Ejbyvej 80 og Dalbyvej 71 i lighed med de senere år. til glæde for hele byen.
Ejby bylaug afholder i forbindelse med at træet tændes et event hvor der serveres gløgg og æbleskiver for store og
små, dette event har de senere år haft tilslutning fra ca. 300 personer.
Budgettet for dette event ligger i om egnen af 13000,‐ kr. hvor de 7000,‐ går til grantræet/levering, det resterende
går til forplejning, leje at musik anlæg, levende musik og julemand.
Vi ønsker at få samme støtte som vi har fået de senere år på omring 3000,‐ kr de resterende udgifter dække
primært af Ejby bylaug men også af sponsorater fra lokale erhvervsdrivende.
Vi er klar over at ansøgningen sendt efter ansøgningsfristen, vi håber stadig at kunne komme i betragtning, da dette
bidrag vil essentielt for at vi stadig kan afholde vores arrangement for et samlet Ejby

Med Venlig Hilsen
Torben Paaske
20469345
Formand for Ejby Bylaug
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Ansøgning til Køge kommunes landsbypulje.

Ll. Salby 10. maj 2020.

Landsbylauget i Ll. Salby virker for at skabe et levende og aktivt miljø, jf vores vedtægter, for
borgere i Ll. Salby landsby. Dette udmønter vi i fælles aktiviter såsom deltagelse i Danmark
Naturfrednings forening affaldsindsamling, renovering af sti fra landsbyen mod syd til Vallø
Stifts arealer omkring Glentehøj og dette fantastiske naturområde. Dette i samarbejde med
Vallø Stift. Samt ikke mindst vores årlige sociale arrangementer som sommerfest og laugets
generalforsamling. Vi har lige under halvdelen af landsbyens husstande som medlemmer i
lauget.
Vi havde for 2 år siden den store fornøjelse at få tildelt midler fra kommunens landsbypulje til
indkøb af fælles telt samt borde og stole til brug ved afholdelse af bla vores sommerfester.
Dette har vi haft stor glæde af.
Lauget er stadig, heldigvis kan man sige, afhængig af lån af div udstyr fra borgere i landsbyen
ved afholdelse af vores arrangementer. Men vi har fået nogle udfordringer i forhold til vores
sommerfest og vores traditionelle fælles grill. Vi har medlemmer med konstateret KOL og astma
sygdomme, som har det vanskeligt med traditionelle kulgrille. Vi har derfor et ønske om at få
tilgang til helst 2 stk gasgrill samt noget opvarmningsmulighed for vores telt, således at vi kan
udvide timerne, hvor også borgere i landsbyen med helbredsproblemer kan deltage, og det
bliver mere behageligt og ikke så vejrafhængigt for øvrige deltagere.
Derudover har vi længe talt om muligheden for at afholde intimkoncerter eller andre fælles
kulturelle aktiviteter. Vi vil derfor ansøge landsbypuljen om følgende:
-

2 stk gasgrill af stor størrelse
3-4 stk varme kilder til telt
2 stk yderligere bord med stole
Tilskud til kulturelt arrangement
Ialt

kr. 12000
kr. 8000
kr. 3000
kr. 10000
kr. 33000

Alle beløb er anslåede ud fra en kort søgning på ønskede erhvervelser.
Med venlig hilsen
Jesper Nielsen, fmd Ll. Salby landsbylaug
Salbyvej 162, 4600 Køge
Tlf 4171 5464
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Vedr. Ansøgning om tilskud til projekter fra Køge Kommunes landsbypulje
Først endnu engang tak for det skønne initiativ at støtte de små landsbysamfund i kommunen.
Det er især vigtigt for en lille landsby som vores, hvor vi selv med glæde står for det praktiske
vedligehold, men ikke selv ville kunne betale de omkostningstunge udfordringer der kommer
især omkring gadekæret.
Vi, størstedelen af beboerne i Højelse, mødes ved Tingstedet mindst to gange om året for at
vedligeholde det: lue, beskære, plante, ordne gadekær, male borde og bænke sammen. Det
afsluttes oftest fx med mad, overrækkelse af årets Margrethe-statue, ølsmagning og skattejagt.
Vi mødes også her til juletræstænding og vi ønsker at være med i Naturfredningsforeningens
landsdækkende skraldeindsamlingsdag fremover. Det er betydningsfulde dage, som skaber
kendskab til hinanden, fællesskab for landsbyens beboere og ejerskab for vores fælles arealer.
I år (efteråret) ønsker vi os at plante påskeliljer og tulipaner ved byskiltene på begge sider af
vejen ved alle 5 indgangsveje (incl. ærtebjergvejen), ved de 5 vejtræer og ved tingstedet. Så vil
Højelse hvert forår hilse alle, der kommer velkommen med gule/orange/røde blomster, som
passer til kirkens farve. Det vil glæde os, der bor her, dem som kører igennem til og fra Lille
Skensved. Deruderover vil det glæde de turister, der cykler igennem og sætter sig og nyder deres
frokost ved gadekæret og nu også gæster til ”vores” nye B&B Guesthouse og det nyåbnede
Galleri Krohn.
Derfor søger vi om midler til 1500 tulipan og påskelilje-løg, som vi vil plante på efterårets
Tingstedsordnings-arrangement.
Vi fik ved Landbypuljens sidste uddeling mulighed for at købe 4 nye bordebænkesæt. Vi brugte
ikke hele beløbet, da vi kun købte ét nyt stort borde-bænkesæt, fordi vi fik 3 mindre i gave fra
ETK. Nu har de alle 4 brug for træbeskyttelse, så de kan være til glæde for turister, skoleklasser,
familier og os som bor her i mange år fremover.
Derfor søger vi om midler til træbeskyttelse, som vi selv maler bordene med her i foråret.
Gadekæret vedbliver at være vores fælles øjesten og smukke midte. Det er også det sted, hvor
skolens klasser og byens børn fisker og undersøger vanddyr. Selvom vi tynder ud og renser så
godt, vi kan hvert år, så gror det naturlig til og slam samler sig.
Derfor søger vi om midler til at få gravet bundslam op og få kørt væk.
Derudover oplevede vi, at gadekæret flød over i vinter og ud på vejen. Det kunne være blevet
farligt, hvis det havde været frostvejr. Vi kan se, at afløbsrøret til grøften er mast eller tilstoppet.
Derfor søger vi om midler til at få repareret afløbsrøret.

1.maj 2020

For at styrke tilhørsforholdet endnu mere for børnene i byen ønsker vi at få hjælp af den lokale
keramiker Frida Eyjolfsdottir, Fafla Mikro-værksted, til at hvert barn i Højelse kan male sin egen
keramiksten, som brændes (ca. brosten-størrelse). Stenene skal være i afdæmpede farver og
lægges på gadekærets areal evt. i forlængelse af terrasserne. Her vil deres sten altid ligge og som
unge og voksne kan de finde deres sten her igen og tænke på den tid, de har hørt til i Højelse.
Derfor søger vi om midler til materialer og honorar til lokal keramiker.

Alt i alt søger vi Landsbypuljen om midler til følgende:
_______________________________________________________________________________
Køb af træbeskyttelse til 4 nye bordbænkesæt. Vi maler dem selv:
(Overslag på priser indhentet fra XL-byg)
Køb af 750 påskelilje løg og 750 tulipanløg til forskønnelse af:
- Landsbyens 5 indgangsveje,
- Bedene ved de 5 vejtræer
- Tingstedet
(Pris indhentet fra www.bulbi.nl)
Reparation af gadekærets afløbsbrøndsrør til grøften:
kr.
(Mundtligt tilbud fra Peter Meyer A/S)

3.000,00 kr.

2.000,00 kr.

7.000,00

Opgravning af bundslam i gadekæret, samt bortkørsel af slam:
(Beløb sat ud fra sidste opgravning + 500kr)

5.500,00 kr.

Højelses børns sten – Keramiker og materialer
(Se vedlagte tilbud)

4.750,00 kr.

I alt inkl. Moms:
22.250,00 kr.
_______________________________________________________________________________
På vegne af Højelse Landsbylaug
Maja Langhorn
Forkvinde for bestyrelsen
Ottevej 4, Højelse, 4623 Lille Skensved
Mobil: 30712244
majalanghorn@gmail.com

Nørregade 39, 4600 Køge
Fafla.dk

Kunstprojekt, brosten i keramik, Højelse
I projektet inviteres børn i Højelse til at glasere en brosten, der siden brændes og placeres på landsbyens
centrale plads ved kirken. Målet med projektet er at lade børnene sætte deres personlige præg på deres
lokalområde og samtidig knytte by og borgere sammen.
Brostenen udformes i stentøjsler og glaseres på stedet. Efter tørring brændes keramik stenene i værkstedet
i Køge.

Pris for projektets gennemførelse:
Gipsforme, 2 stk
Ler og glasur
Brænding
Arbejdsløn i værksted og under arrangementet i Højelse

kr. 1.000,00
kr. 500,00
kr. 250,00
kr. 3.000,00

Samlet pris, inkl. moms

kr. 4.750,00

Tilbuddet gælder for 2020.

Med venlig hilsen
Frida Eyjolfsdottir
Frida@fafla.dk
Tlf.: 21 39 91 08

CVR-nr.: 32 57 67 53 4ben I/S – Fafla Mikroværksted

Ansøgning om midler til Street Hockey sæt
I Slimminge er der i dag en dejlig legeplads for de yngste børn i byen og den spreder stor glæde (ligger desværre lidt øde hen
på grund af corona for tiden)
Men vi mangler noget, som de ældre børn kan samles omkring.
Da byen er løbet tør for grønne områder, som kunne bruges til projekter til de ældre børn, må vi prøve at tænke alternativ
I byen er der mange stille villaveje, som kunne bruges til sport uden, at det vil chikanerer nogen
Derfor ønsker vi at arrangere Street Hokey for at se, om det var noget, som de unge kunne samles omkring et par gange om
ugen
Da Street hockey er meget mobil, vil det være muligt, at tunere rund mellem de forskellige villaveje og på denne måde skabe et
fællesskab på tværs af hele byen.

Efter dialog med et par virksomheder er vi kommet frem til følgende sæt

https://www.floorballcentret.dk/pakketilbud/oxdog-rc1-orange-floorball-stavsaet-12-stave-inkl-12-bolde.html
https://www.floorballcentret.dk/unihoc-mal/mal-60-x-90-cm-fuldsvejset.html
Der ansøges om 3050 kr

Hvis i skulle mangle mere information er i altid velkommen til at kontakte os

Med Venlig Hilsen
Slimminge Landsby
og

Ansøgning om midler til El-cykel
Formålet med dette projekt er at understøtte udbredelsen af el-cyklen som transport middel.
Elcyklen kan i mange tilfælde være et godt alternativ til bilen og manglende offentligt transport på de korte og mellem lange
ture
Der er kørt utallige projekter af samme art mange steder og resultaterne er de samme.
Herunder er eksempel på hvad ”Test en Elcykel” har resulteret i
Formålet med storskalaprojektet Test en Elcykel har været at få flere borgere og medarbejdere til at vælge en elcykel frem for bilen i
deres daglige transport. I projektet har otte hospitaler i Region Hovedstaden og otte danske kommuner over tre år udlånt elcykler til
næsten 1700 bilpendlere med over fem kilometer til arbejde. Deltagerne i Test en Elcykel har været med til at vise, at det godt kan lade
sig gøre at pendle på cykel på de lidt længere distancer, hvis man får hjælp af en elmotor.
Test en Elcykel har:
• Fået i alt 1681 bilpendlere til i tre måneder at vælge elcyklen frem for bilen på to ud af fem pendlerture.
• Opnået varige transport-vaneændringer for halvdelen af deltagerne. 50 procent angiver, at de har ændret deres transportvaner et år
efter testperioden, og 34 procent cykler til arbejde minimum tre dage om ugen et år efter testperioden.
• Nedbragt CO2-udledning fra pendling med 154 ton i testperioden. De personer, som bliver ved med at cykle, bidrager desuden med en
varig CO2-reduktion på 338 ton om året.
• Vist, at elcyklen har en positiv effekt på medarbejderes og borgeres oplevede sundhed.
• Bidraget til, at 28 procent efter testperioden har investeret i en ny cykel eller elcykel, mens 27 procent fortsætter med at cykle på en
cykel, de allerede ejer.
• Udbredt kendskabet til elcyklen som transportmiddel og dermed ændret opfattelsen af, hvor langt du kan cykle på den daglige tur
mellem hjem og uddannelses- eller arbejdssted.
Alt i alt rigtige gode resultater. Hele rapporten er vedhæftet ansøgningen

Den praktiske del
Lokale står for vedligeholde i samarbejde med butikken som sælger elcyklen (E-pakken).
Lokale vil også stå for udlån til interesserede beboer i Slimminge, Gørslev, Vollerslev området.
I samarbejde med en af de førende elcykel butikker i landet er vi kommet frem til at følgende cykel vil kunne bruges til projektet.
Og som rammer den største målgruppe

Og så har butikken givet et tilbud, hvor der er 10% ekstra på prisen
Med E-Pakken vil den samlede pris kunne laves til 21.563,- kr. igen har jeg trukket 10% af prisen :)
Der sidder allerede en godkendt lås på cyklen. Hvis du tænker på en kædelås til at have ved siden af, starter de fra 599,- og opefter (hvis
altså den også skal være godkendt).
Mvh Mads

Så prisen for cyklen og service m.m. for de 3 år hvor projektet kan køre bliver 21.563 kr efter ekstra rabat

Hvis i skulle mangle mere information er i altid velkommen til at kontakte os

Med Venlig Hilsen
Slimminge Landsby
og

SUND OG AKTIV
HVERDAG PÅ EN
ELCYKEL
Inspiration og resultater fra storskalaprojekt om udlån af elcykler

FORORD
Vi ved, at mange hopper på cyklen, når de kun har en
kort tur til og fra arbejde. Men lige så snart turen til
arbejde kommer over fem kilometer, sker der et markant
fald i andelen af dem, som vælger at træde i pedalerne.
Men cykling – både på en almindelig cykel og på en
elcykel – har mange gavnlige effekter både for den
enkelte person, for arbejdspladsen og for samfundet
som et hele.
Folk, som ofte cykler til arbejde, har færre sygedage,
de er med til at sænke trængslen og efterspørgslen på
parkeringspladser, og så er de også med til at reducere
landets CO2-udslip.

Derfor giver det god mening, at I som kommune
eller virksomhed arbejder med tiltag, der kan få flere
til at cykle. I denne folder kan du læse om nogle af
erfaringerne fra projektet Test en Elcykel, der over tre
år har udlånt elcykler til næsten 1700 personer, som
tidligere kørte i bil til arbejde.
Folderen giver dig fakta om effekten af udlån af elcykler
og gode råd til, hvordan du kan arbejde med at udvikle
og gennemføre kampagner med udlån af cykler til
pendlere i din kommune eller virksomhed.
God fornøjelse!

INDHOLD
Forord & Indhold............................................................................................... 1
Udlån af elcykler har skabt nye vaner........................................................ 3
Gode råd til dig som vil udlåne elcykler...................................................... 4
Elcyklen reducerer CO2 og trængsel............................................................ 6
Elcyklen forbedrer sundheden...................................................................... 8
Flere køber en cykel efter testperioden.................................................... 10
Hvem ændrer vaner?.....................................................................................12
Hvad motiverer elcyklisterne?.....................................................................14
Giv cyklisten en god oplevelse.....................................................................16
Kampagner fastholder motivationen.................................................................. 18
Forebyg ulykker..............................................................................................20
Hvad siger loven om gratis udlån af elcykler?......................................... 22
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UDLÅN AF ELCYKLER HAR
SKABT NYE VANER
Formålet med storskalaprojektet
Test en Elcykel har været at få
flere borgere og medarbejdere
til at vælge en elcykel frem for
bilen i deres daglige transport.
I projektet har otte hospitaler i
Region Hovedstaden og otte danske kommuner over tre år udlånt
elcykler til næsten 1700 bilpendlere
med over fem kilometer til arbejde.
Deltagerne i Test en Elcykel har
været med til at vise, at det godt
kan lade sig gøre at pendle på cykel
på de lidt længere distancer, hvis
man får hjælp af en elmotor.
Test en Elcykel har:
• Fået i alt 1681 bilpendlere til i
tre måneder at vælge elcyklen
frem for bilen på to ud af fem
pendlerture.
• Opnået varige transportvaneændringer for halvdelen
af d
 eltagerne. 50 procent
angiver, at de har ændret deres

transportvaner et år efter testperioden, og 34 procent cykler til
arbejde minimum tre dage om
ugen et år efter testperioden.
• Nedbragt CO2-udledning fra
pendling med 154 ton i test
perioden. De personer, som
bliver ved med at cykle, bidrager
desuden med en varig CO2reduktion på 338 ton om året.
• Vist, at elcyklen har en positiv
effekt på medarbejderes og
borgeres oplevede sundhed.
• Bidraget til, at 28 procent efter
testperioden har investeret i en
ny cykel eller elcykel, mens 27
procent fortsætter med at cykle
på en cykel, de allerede ejer.
• Udbredt kendskabet til elcyklen
som transportmiddel og
dermed ændret opfattelsen
af, hvor langt du kan cykle på
den daglige tur mellem hjem og
uddannelses- eller arbejdssted.

ET ENDELIGT
FARVEL TIL BILEN
Linda Rasmussen har fem
kilometer til arbejde og er en
af de borgere, som har lånt
en elcykel af Høje Taastrup
Kommune. Efter hendes
deltagelse i Test en Elcykel
har hun købt sin egen elcykel
– men Linda har også truffet
en noget større beslutning
fortæller hun til Høje-Taastrup
Kommune:
”Den sidste 1,5 måned i
kampagnen, stod min bil kun
på parkeringspladsen. Da jeg
tydeligt fornemmede, hvor
stor glæde jeg havde fået ved
at cykle, og hvor overraskende
lidt jeg havde behov for at
bruge min bil, tænkte jeg,
at det er fjollet at have bil
udgifter. Derfor har jeg solgt
den. Jeg vil hellere bruge
pengene på andre ting.”
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GODE RÅD TIL DIG SOM VIL UDLÅNE
ELCYKLER
Hvordan kommer du i gang med at udlåne elcykler i en
kommune eller virksomhed? Her kan du læse de vigtigste
erfaringer fra Test en Elcykel. Ønsker du at vide mere om
baggrunden for anbefalingerne, kan du læse videre på de
følgende sider.
PROJEKTLEDELSE
√√ Gør dig klart fra starten, hvordan du vil evaluere pro
jektet og hvornår. Udpeg hvilke indikatorer du vil måle på,
og beslut, hvordan du vil indsamle resultater.
√√ For større projekter kan det være en god ide at hyre en
professionel platform til at stå for support, tilmelding
og gennemførsel af konkurrencer. Der findes en række
udbydere på markedet, som tilbyder løsninger, der
kombinerer data-tracking via app med et konkurrenceog tilmeldingsmodul.
√√ Husk at sætte ressourcer af til den løbende hvervning
og kommunikation, praktiske opgaver i forbindelse med
udlån og aflevering af elcykler, spørgsmål fra deltagerne
og dialog med serviceordningen.

HVERVNING OG TILMELDING
√√ Læg en plan for en løbende hvervning af deltagere – det
er vigtigt løbende at gøre opmærksom på projektet, da
man ikke kan forvente, at alle dem, som tilmelder sig ved
projektets start, stadig har interesse i at teste en elcykel
et eller to år senere.
√√ Ved tilmelding bør ansøgerne svare på, hvor ofte de kører
i bil til arbejde, hvor mange kilometer de har til arbejde
samt hvad der motiverer dem til at ville teste en elcykel.
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Det er de vigtigste kriterier at udvælge deltagere på
baggrund af.
√√ For at kunne låne en elcykel, skal ansøgeren underskrive
en lånererklæring, hvor han/hun orienteres om de skattemæssige vilkår for lån af elcykel.
√√ Indgå en aftale om, hvor mange dage der skal cykles og
bed testpersonen aflevere cyklen tilbage, hvis han eller
hun ikke får cyklet. På den måde undgår du, at cyklerne
står stille, mens andre står i kø for at prøve.
√√ Udlåner du elcykler i vinterperioden, så gå efter de
ansøgere med lidt kortere til arbejde og gerne dem,
som bor bynært, så de ikke skal cykle på lange, mørke
strækninger.

KAMPAGNE OG KOMMUNIKATION
√√ Tænk i flere målgrupper, når du tilrettelægger din
kampagne – det er ikke alle, som motiveres af
konkurrencer eller sundhedsbudskaber. Prøv at ramme
bredt, da elcyklen som transportmiddel rammer bredt.
√√ For at fastholde motivationen kan du for eksempel:
• Tilbyde en sundhedstest før og efter testperioden.
• Sætte fokus på, hvor meget man kan spare ved at
vælge en elcykel frem for bilen.

• Fortæl løbende deltagerne, hvordan det går, og lav
gerne nogle gode casehistorier, som kan deles på
arbejdspladsen eller i lokalavisen.

CYKLER OG CYKELSERVICE
√√ Sørg for, at elcyklen kan imødekomme testpersonens
daglige gøremål. Giv eksempelvis mulighed for at
installere barnesæde og kurv på cyklen.
√√ Lav en fast aftale med en cykelserviceordning om klargøring af cyklerne mellem hver testperiode.
√√ Sørg også for, at der er en god serviceordning i test
perioden, så deltagerne kan få repareret cyklen hurtigt,
hvis den går i stykker.
√√ Overvej, om du skal have flere typer af cykler, så der er
modeller til både de høje og til de lave.

FOREBYG ULYKKER
√√ Informer deltagerne grundigt om, hvad de skal være
særligt opmærksomme på, når de cykler på en elcykel for
at forebygge ulykker.
√√ Forsyn desuden de nye elcyklister med en cykelvest, så
de bliver synlige i trafikken.

• Lave en konkurrence – præmierne behøver ikke være
store, konkurrencen er ofte motiverende i sig selv.
• Gør det muligt for deltagerne at tracke deres ture –
ved lokalt udlån fra en virksomhed kan antal kilometer
og cykeldage eventuelt registreres manuelt, men for
større projekter anbefales det at bruge en app eller et
online indtastningssystem.
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CASE
EFFEKT

ELCYKLEN REDUCERER CO2 OG
TRÆNGSEL
Går mindre trængsel og CO2-reduktion hånd-i-hånd
med cykelkampagner? Ja! Faktisk er der et stort
potentiale for, at I som kommune eller virksomhed
kan være med til at reducere udledningen af CO2 og
mindske trængslen på de danske veje, når I arbejder
med cykelkampagner.

Der, hvor cykelkampagner virkelig har potentiale for
at spare CO2, er, når folk efter kampagnen vælger
at fortsætte deres nye vane med at cykle frem for
at tage bilen. I Test en Elcykel cykler 51 procent af
deltagerne stadig tre måneder efter testperiodens
afslutning. Gennemsnitligt cykler deltagerne 36
kilometer om ugen efter tre måneder, og tendensen
er den samme efter et år. Det giver en årlig
CO2-besparelse på 286 kilo per person, når de nye
cykelvaner fastholdes efter testperiodens afslutning.

TRÆNGSEL
Vi kender alle følelsen af at holde i kø og allerede
være for sent på den på vej til arbejde – de
frustrationer, som det medfører, kan man undgå, når
man vælger cyklen. 12 procent af deltagerne i Test
en Elcykel svarer tre måneder efter testperioden,
at det, der motiverer dem til at cykle, er, at det er
hurtigere. Flere giver udtryk for, at elcyklen giver
dem en frihed, så de slipper for at holde i kø på
turen til arbejde – det betyder en bedre oplevelse af
transporten til og fra arbejde.
PARKERING
Hvis I vælger at igangsætte en cykelkampagne på
jeres arbejdsplads, kan det være med til at reducere
efterspørgslen efter parkeringspladser. Hvis en
arbejdsplads låner 10 elcykler ud til sine med
arbejdere, som i gennemsnit cykler mindst to dage
om ugen, så vil arbejdspladsen kunne spare mindst
fire parkeringspladser.

Morten Simonsen bor med sin kone og deres to
store børn i Charlottenlund. Han har 15 kilometer
til sin arbejdsplads i Frederiksberg Kommune – en
tur der ofte involverede at sidde i kø. For at
undgå trængslen på vejene ind til København
byttede Morten i tre måneder bilen ud med en af
Frederiksberg Kommunes elcykler. Han fortæller,
hvordan han med elcyklen springer køen over og får
den transportfrihed, som bilen ofte ikke kan indfri på
grund af den omfattende trængsel i byen.

SÅ MEGET CO2
KAN I SPARE
Hvis en kommune eller virksomhed udlåner
10 elcykler i tre årlige heats på tre måneder,
vil det medføre en samlet reduktion på
2,75 ton CO2 per år som d
 irekte effekt af
udlånet. Dertil kommer 8,6 ton per år på
grund af den varige vaneændring, som de
nye cyklister tillægger sig.

”Altså også når man kører igennem indre by, så er
elcyklen et godt alternativ til at køre i bil. Jeg tager
bilen en gang imellem, en gang hver fjortende dag,
og det er jo ikke skægt at køre igennem ved Kongens
Nytorv klokken fire – hvis man har tålmodighed til
det overhovedet,” siger Morten.
I dag lader han ofte bilen stå hjemme i
Charlottenlund for at cykle til arbejde og undgå de
frustrationer, som før prægede den daglige pendling.
Det er sjovere og giver mere overskud at suse afsted
på elcyklen end at sidde fast i køen med bilen.

GODE RÅD

MÅLGRUPPE

CO2
I Test en Elcykel har de næsten 1700 testpersoner
registreret 884.000 kilometer ved hjælp af den
app, som var tilknyttet kampagnen – det svarer til,
at deltagerne til sammen har cyklet til månen og
tilbage igen. I gennemsnit har deltagerne tracket
526 kilometer og 1,9 cykeldage om ugen. Det betyder,
at hver testperson i de tre måneder, de har lånt
cyklen, har reduceret deres CO2-udledning med 91,5
kilo ved at skifte bilen ud med en elcykel.

FRA STILSTAND OG
FRUSTRATIONER TIL
FART OG FRIHED
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EFFEKT

ELCYKLEN FORBEDRER SUNDHEDEN
En vigtig effekt af at gennemføre tiltag for at
fremme cykling i kommuner og virksomheder er
at forbedre sundheden blandt borgere og med
arbejdere. Men bliver sundheden også forbedret,
hvis cyklen er udstyret med en hjælpemotor? Test en
Elcykel har vist, at svaret er ja.
Grafen nedenfor viser, at deltagerne, der fortsætter
med at cykle tre måneder efter testperioden,
oplever at være i bedre form end dem, der ikke er
fortsat. De deltagere, der ikke har ændret deres
vaner og stadig kører i bil, vurderer deres form til at
være dårligere end dem, som i høj grad har ændret
deres transportvaner og cykler mere.
EN SUNDERE OG AKTIV HVERDAG
Men forbedret sundhed er ikke kun et resultat af at
cykle mere, det er også noget, som motiverer til at
cykle. Den største motivationsfaktor for deltagerne
i Test en Elcykel var at få en sundere og mere aktiv
hverdag. Blandt projektets deltagere fortæller
godt halvdelen, at mere motion var en motiverende

faktor for at tilmelde sig projektet. Deltagerne
vægter en sundere livstil og at komme i bedre form
højt. Nogle af deltagerne så endda muligheden for
at låne en elcykel som vejen til vægttab eller gen
optræning efter gamle skader.
Selv et år efter at deltagerne cyklede i Test en
Elcykel-kampagnen, udpeger 37 procent, at det er
en forbedret fysisk form, der motiverer dem mest til
stadig at trække i cykeltøjet.
FRISK LUFT OG FORNYET ENERGI
Udover deltagernes fysiske sundhed kan skiftet
fra bil til elcykel også have stor betydning for det
mentale helbred. Omkring en tredjedel af dem, der
vælger at fortsætte med at cykle efter testperioden,
gør det, fordi turen hjælper dem med at stresse af,
få mere energi og frisk luft. De samlede positive
sundhedsmæssige effekter på det fysiske og
mentale helbred er grunden til, at størstedelen af de
nye cyklister har skiftet bilen ud med elcyklen.

OPLEVET FYSISK FORM OG ANTAL CYKELDAGE
TRE MÅNEDER EFTER TESTPERIODEN
60%

55%

53%

48%

50%

Meget god

40%

36%

God
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30%

26%

20%
10%

Nogenlunde

22%

13%
5%

6%
1%

Cykler 3 dage eller flere
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23%

5%

Dårlig

2%
Cykler 1-2 dage

3%

4%

TILBYD TEST
Tilbyd en sundhedstest før og efter test
perioden. Det har i Test en Elcykel vist sig at
have en motiverende effekt.
I Gentofte Kommune fik 56 deltagere
foretaget en sundhedstest. I gennemsnit
reducerede deltagerne deres body age med
1,6 år og tabte 0,8 kilo fedt.

FÆRRE
SYGEDAGE

SUNDERE VANER I
GENTOFTE
Jeppe Goll har 15 kilometer til sin arbejdsplads og er en
af de borgere, der i tre måneder har lånt en elcykel af
Gentofte Kommune. Han besluttede sig for at købe en
elcykel efter testperioden, da der var tydelige sundhedsmæssige gevinster ved at cykle på arbejde.
”Inden testperioden var jeg overvægtig. I løbet af projektet cyklede jeg cirka 2000 kilometer, og jeg oplevede,
at selvom jeg ikke tabte mig, så faldt fedtprocenten og
blodtrykket. Det gjorde udslaget for, at jeg købte en
elcykel. Jeg har forsat den gode linje og er nu normal
vægtig og har det fysisk bedre end inden, jeg startede
Test en Elcykel.”
En helbredstest før og efter Jeppes deltagelse i Test en
Elcykel motiverede ham til at fortsætte med at køre på
elcyklen.

Tidligere undersøgelser viser, at cyklister har
færre sygedage end andre trafikanter på
grund af den daglige motion. Tal fra Region
Hovedstaden viser, at hver gang man cykler
1.200 kilometer, reducerer man i gennemsnit
antallet af sygedage med én dag. De knap
1700 deltagere i Test en Elcykel har i testperioden tracket 884.000 kilometer og har
derved tilsammen haft 737 færre sygedage,
end hvis de ikke havde cyklet.

Meget dårlig

Jeg cykler ikke længere til arbejde
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FLERE KØBER EN CYKEL EFTER
TESTPERIODEN
En lang testperiode kan have betydning for, at folk
efterfølgende vælger at investere i en elcykel. Det
viser resultaterne fra Test en Elcykel.
Elcyklen opfattes som en dyr investering, og mange
af deltagerne fremhæver, at frygten for at få stjålet
cyklen er en væsentlig barriere for at købe en elcykel.
Derfor er det for mange også en stor beslutning at
købe en elcykel. Muligheden for at teste en elcykel
over en længere periode giver deltagerne rum til at
finde ud af, om det er en god løsning for dem.
MERE END EN FJERDEDEL KØBER NY CYKEL
Den tre måneder lange testperiode i Test en Elcykel
har givet deltagerne nogle gode erfaringer, som
har hjulpet dem i beslutningen om at investere i en
ny cykel. Samlet set har over en fjerdedel af test
personerne tre måneder efter endt testperiode købt

en ny cykel – enten almindelig (otte procent) eller
med elmotor (20 procent).
Grafen nedenfor viser, at jo ældre testpersonen er, jo
større er sandsynligheden for, at han eller hun efter
testperioden investerer i en elcykel. En større andel
af de yngre testpersoner har i stedet valgt at købe
en almindelig cykel.
Resultaterne fra Test en Elcykel viser desuden, at
flere køber en elcykel, hvis de cykler tre dage om
ugen eller mere, hvorimod der ikke er en sammenhæng mellem afstand til arbejde og køb af ny cykel.
Det tyder på, at dem, som vælger at investere i
en elcykel efter testperioden, er dem, som fortsat
gerne vil cykle til arbejde mindst tre dage om ugen.
Dem, som cykler en til to dage, fortsætter i højere
grad på en cykel, de allerede ejer.

CASE
UNDGÅ TYVERI
Frygten for tyveri er noget af det, som afholder deltagerne fra at købe en elcykel efter
testperioden. Hvis man som kommune eller
virksomhed ønsker at understøtte brugen af
elcykel, så er gode cykelparkeringsforhold i form
af aflåste cykelskure – og gerne med mulighed
for at oplade batteriet i cykelskuret – et vigtigt
tiltag.

KØB AF ELCYKEL OG ALDER TRE MÅNEDER
EFTER TESTPERIODEN
40%

DYR CYKEL
ELLER BILLIG BIL

37%

30%

GODE RÅD

20%

21%

19%

17%

Ja, jeg har købt en elcykel

15%
12%

10%

9%

Ja, jeg har købt en
almindelig cykel
7%

7%
2%

0%
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20-29 årige

30-39 årige

40-49 årige

50-59 årige

60-69 årige

Elcyklen betragtes ikke som et billigt alternativ
til bilen, men som en dyr cykel. Bilisterne
fortæller, at de ikke har investeret i en elcykel,
fordi det er for dyr en investering, når de også
har deres bil. Derfor kan man i fremtidige
cykelkampagner eventuelt sætte fokus på, hvor
meget man kan spare ved at vælge en elcykel
frem for bilen.

ELCYKLEN FIK
JENS TILBAGE PÅ
CYKELSTIEN

Efter at have været ude for en trafikulykke længtes Jens
Mikkelsen, som arbejder i Gladsaxe efter at kunne cykle
igen, men det ville kræve en helt speciel cykel, da han har
mén efter ulykken. Jens overvejede at købe en elcykel,
men han ville egentlig gerne have lov at prøve den først.
Derfor var Test en Elcykel lige, hvad han havde brug for at
deltage i.
Jens blev begejstret for den elcykel, han lånte af Gladsaxe
Kommune, og derfor har han efterfølgende købt en
elcykel næsten magen til den, som han kørte på i test
perioden. Han fortæller til Gladsaxe Kommune:
”Jeg holder rigtig meget af at cykle, da jeg slapper af, og
det giver mig masser af god energi. Jeg cykler mellem job
og hjem tre gange om ugen. Cykelturen gør, at jeg møder
frisk op på arbejdet, og jeg er ikke træt og sløv, når jeg
kommer hjem fra arbejdet og skal være sammen med
familien. Og så føler jeg samtidig, at jeg gør noget godt
for miljøet. Jeg lader bilen stå i garagen, cykler på arbejde,
og lader batteriet op med strøm produceret fra vores
solceller på taget.”
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CASE
HVEM ÆNDRER VANER?
I Test en Elcykel har næsten 1700 deltagere
afprøvet, om en elcykel kunne være noget for dem.
Det har givet os et godt indblik i, hvilke målgrupper
der har størst succes med at ændre deres transportvaner ved hjælp af en elcykel.
ELCYKLEN KAN ERSTATTE BILEN
Resultaterne fra Test en Elcykel peger på, at elcyklen
har størst potentiale til at erstatte bilen som
transportmiddel for de pendlere, som har under
15 kilometer til arbejde. I testperioden er der ikke
en sammenhæng mellem, hvor mange cykeldage
testpersonerne registrerer, og hvor langt de har til
arbejde. Men efter testperiodens afslutning er der
en tendens til, at flere cykler, jo kortere distancen er.
Dette gør sig især gældende for dem, som cykler tre
eller flere dage om ugen.

I FULD FART OVER
DE FYNSKE BAKKER

Resultaterne fra Test en Elcykel viser, at elcyklen
især har potentiale hos dem med lidt længere til
arbejde, som ønsker at cykle flere dage om ugen.
Muligheden for at afprøve en elcykel har dog også
motiveret flere til at cykle videre på en almindelig
cykel – enten en ny eller den som allerede stod i
skuret.

René Straarup fra Årslev har 10 kilometer til sin arbejdsplads i Odense Kommune. Og der gik mindre end én
måned før René var helt vild med at køre på elcykel. I dag
er René så glad for sin elcykel, at familien fra Årslev har
købt endnu en elcykel, så hans kone også kan komme med
ud på cykelstierne.

DAGLIG MOTION
På de lange ture har elcyklen gjort det muligt at
dyrke motion i transporttiden et par gange om ugen
– til stor glæde for dem, der før følte sig tvunget ind
i en bil hver dag.
Elcyklen er relevant for en bred målgruppe, og derfor
bør det være den enkeltes motivation og ambition,
man lægger vægt på, når man udvælger deltagere.

HVEM DELTOG?

”Jeg har ikke kørt på cykel i 15 år, men nu har jeg lyst til
at cykle. Hver morgen når jeg skal ud på elcyklen, glæder
jeg mig til at komme af sted. Bakker og modvind er
ikke noget problem – det er helt vildt” fortæller René til
Odense Kommune og fortsætter: ”Jeg er slet ikke i tvivl
om, at mange mennesker vil anskaffe en elcykel i stedet
for bil nummer to, hvis de har under 15 kilometer på
arbejde.”

KØN
ANTAL CYKELDAGE OG AFSTAND TIL ARBEJDE
TRE MÅNEDER EFTER TESTPERIODEN

70%

66%
60%

59%

49%

50%

44%

20+ kilometer
38%

15-20 kilometer

33%

30%

24%
18 % 18% 17%
16%

GODE RÅD

10-15 kilometer

27%

18%

13%

0-5 kilometer

10%

Jeg cykler ikke længere til arbejde Cykler 1-2 dage
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5-10 kilometer

72 procent af testpersonerne i Test en
Elcykel var kvinder, og 28 procent var
mænd. I testperioden var kvinderne bedre
til at tracke deres ture end mændene. Men
ser vi på antallet, som fortsætter med at
cykle efter tre måneder og efter et år, er
det mændene, der er mest tilbøjelige til at
fastholde den nye cykelvane.
ALDER
De aldersgrupper, som var stærkest
repræsenteret, var 40-49 år og 50-59 år
med tilsammen 65 procent af deltagerne.
Et år efter testperiodens afslutning tyder
resultaterne på, at de ældre målgrupper
er mere tilbøjelige til at fastholde den nye
cykelvane end de yngre.

Cykler 3 dage eller flere

13

EFFEKT

CASE
HVAD MOTIVERER ELCYKLISTERNE?
At få muligheden for gratis at prøve en elcykel er for
deltagerne i Test en Elcykel en motivationsfaktor
i sig selv. Men på den lange bane er det især det
fysiske og mentale helbred, der får deltagerne til at
springe i sadlen i stedet for at sætte sig bag rattet.

FORNYET ENERGI
Men det er ikke kun motion og hastighed, der
motiverer deltagerne i Test en Elcykel. For 15 procent
er frisk luft og det at komme ud i naturen noget,
som motiverer dem til at fortsætte med at køre på
elcykel, imens 19 procent angiver, at mere energi og
overskud og at stresse af er det mest motiverende.

Test en Elcykel har vist, at cykelkampagner ikke kun
er med til at ændre folks transportvaner – de kan
også være med til at ændre folks mindset, hvilket er
mindst lige så vigtigt, når valget en tidlig morgen
står mellem bilen og cyklen.

MÅLGRUPPE

procent, at det at komme i bedre form eller at tabe
sig motiverer dem til at fortsætte med at cykle efter
testperioden, imens 12 procent svarer, at det, der
motiverer dem til at cykle, er, at det er hurtigere.

I BEDRE FORM & HURTIGERE FREM
Som man kan se i grafen nedenfor, angiver 36

12%
19%

At få mere energi/overskud/at stresse af
15%

At få mere frisk luft/at komme mere ud i naturen

36%

At komme i bedre form/ at tabe mig
At konkurrere med andre arbejdspladser

0%
7%

At opnå økonomisk besparelse

GODE RÅD

Andet

Pia Knudsen arbejder i Roskilde Kommune og har 20 kilometer til sit arbejde. Hun lånte en af kommunens elcykler
fra september til november. Selvom dagene blev kortere
og mørkere nåede Pia Knudsen at cykle 600 kilometer
på elcyklen. En væsentlig motivationsfaktor for at stige
på elcyklen på trods af mørke og kulde var, at hun kunne
mærke, at hun forbedrede sit fysiske og mentale helbred.

Lone forklarer, at bilen har været det foretrukne
transportmiddel, lige siden hun fik kørekort.

Lone fortæller, at hun efter Test en Elcykelkampagnen har oplevet, at det overskud, hun får
fra cyklingen, nu i virkeligheden er dét, der hver
dag motiverer hende til at tage cyklen frem for
bilen.

7%
20%

30%

”Min fysiske form og mit humør blev væsentligt bedre af
at cykle. Jeg cyklede 600 kilometer på de tre måneder,
og jeg er sikker på, at jeg havde cyklet flere dage, hvis jeg
havde lånt en cykel tidligere på året.”
Ved at køre på en elcykel får Pia Knudsen både et fysisk
og mentalt overskud, som den tidligere tur i bilen ikke har
kunnet give.

MOTIVATION OG
AFSTAND
Resultaterne fra Test en Elcykel viser, at der er en
sammenhæng mellem afstand til arbejde, og hvad
der motiverer deltagerne til at cykle. Deltagerne med
kortere ture til arbejde angiver, at det, at ruten er
hurtig at cykle, motiverer dem mest til at vælge cyklen.
Deltagere, der har længere til arbejde, peger i højere
grad på motion som den mest motiverende faktor.

1%

10%
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Lone Brinchmann Jensen arbejder i Albertslund
Kommune og har sammen med mange
andre i tre måneder udskiftet bilen med en af
Albertslund Kommunes elcykler. I den tid blev det
til 367 kilometer til og fra arbejde.

3%

At spare CO2 og/eller tage hensyn til miljøet
At være et forbillede for andre

TRODSER MØRKE
OG KULDE FOR ET
BEDRE HELBRED

”Det blev så nemt at lade cyklen stå. Så da jeg
læste om muligheden for at låne en elcykel,
gjorde jeg op med mig selv, at nu skulle det være
slut med dårlige undskyldninger for at tage bilen.
Jeg valgte den aktive løsning i stedet,” fortæller
hun til Albertslund Kommune og fortsætter: ”Jeg
kørte helt op til 27 km/t på cyklen, og det var en
fantastisk følelse bare at flyve afsted!” Endnu
bedre var det, at hun med elcyklen også sparede
tid og kunne fræse lige forbi køen i myldretiden.

HVAD MOTIVERER DIG MEST TIL AT CYKLE
TRE MÅNEDER EFTER TESTPERIODEN

At det er hurtigt at cykle

HURTIGERE
TRANSPORT OG
MERE OVERSKUD

40%

CASE
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GIV CYKLISTEN EN GOD OPLEVELSE
Skal de nye cyklister fastholde deres vaner på lang
sigt, er det vigtigt, at elcyklen fungerer sammen med
de hverdagsrutiner, som folk i forvejen har. Og det er
vigtigt, at deltagerne igennem testperioden oplever,
at deres dagligdag fungerer, også på en elcykel. En
god oplevelse i testperioden er afgørende for, om
deltagerne fortsætter med at cykle bagefter.

punkterer, eller løse kæder er et no-go. Deltagerne
skal desuden have klar besked om, hvad de gør, hvis
cyklen går i stykker undervejs, og reparationer skal
klares hurtigt og med god serviceopelvelse.

For at få testperioden med elcykel til at fungere er
der en række gode overvejelser, du bør gøre dig:

arbejde og gerne dem, som bor bynært, så de ikke
skal cykle på lange, mørke strækninger.

Sørg for, at elcyklen kan imødekomme test
personens daglige gøremål. Det kan eksempelvis

Skab opmærksomhed og ros dine deltagere. Fortæl

være ved at gøre det muligt at installere barnesæde
og kurv på cyklen, så det bliver lettere at hente og
aflevere børn eller købe ind på vej hjem.

En god serviceordning er vigtig, så deltagerne ikke
bliver bremset af tekniske problemer. Cyklerne skal

løbende deltagerne, hvordan det går, og lav gerne
nogle gode casehistorier, som kan deles på arbejdspladsen eller i lokalavisen.

Konkurrencer kan motivere deltagerne til en ekstra
indsats. Læs mere på side 18.

Lone Laursen har otte kilometer til sit arbejde i Ballerup. Lone
lånte en elcykel gennem sin arbejdsplads, som ligger i Ballerup
Kommune.
Efter at have deltaget i Test en Elcykel købte Lone sin egen
elcykel – det gjorde hun blandt andet, fordi elcyklen giver hende
en bedre start på dagen.
”Turen på elcyklen mindskede noget af den stress, som jeg
oplevede til hverdag. Jeg fik frisk luft, og det gjorde, at jeg
også nød turen om morgenen til arbejde. Når jeg sidder i
bilen, kan jeg godt nå at blive helt træt med alt den kø, der er
på Frederikssundsvej, så er det fedt bare at vinke til det fra
cykelstien.”
Lone er derudover en af de mange deltagere i Test en Elcykel,
som har formået at gøre elcyklen til en del af hverdagens andre
rutiner. På trods af at batteriet er tungt at slæbe med ud at
handle, så har Lone ikke noget imod at købe ind på cykelturen
på vej hjem. Faktisk har det overrasket hende, hvor meget hun
egentlig kan købe ind og transportere hjem på elcyklen.

GODE RÅD

igennem et serviceeftersyn efter hver testperiode, så
de er i tip-top stand til den næste. Slidte dæk der let

Udlåner du elcykler i vinterperioden, så sørg for
gode lygter og trafikveste, der kan skabe øget
tryghed. Gå efter de ansøgere med lidt kortere til

NY CYKEL, NYE VANER
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EFFEKT

CASE
KAMPAGNER FASTHOLDER
MOTIVATIONEN
For at fastholde motivationen blandt deltagerne
anbefaler Test en Elcykel, at man tilrettelægger en
kampagne, der taler til flere forskellige personligheder. I Test en Elcykel har personlighederne været:

MÅLGRUPPE

• Individualisten: Deltagerne har kunnet måle deres
personlige fremskridt i form af egne kilometer og
cykeldage gennem hele testperioden ved hjælp af
en app.
• Konkurrencemennesket: Ved hjælp af app’en har
testpersonerne deltaget i lokale og tværgående
konkurrencer om at cykle flest dage og flest
kilometer. Der blev i hvert heat kåret to vindere fra
hver kommune og hvert hospital, som hver modtog
en præmie til en værdi af 500 kr. Der blev desuden
udpeget to samlede vindere af hvert heat.

GODE RÅD

• Den sociale: Test en Elcykel havde en fælles
Facebook-side, hvor testpersoner kunne dele
personlige historier og deltage i konkurrencer.
Desuden bidrog lokale pressehistorier til at skabe
engagement og fællesskab blandt deltagerne.

REGISTRERE TURE VIA EN APP
Når man skal planlægge en cykelkampagne kan man
eksempelvis vælge at gøre brug af en app. En app
kan give deltagerne mulighed for at følge med i, hvor
mange kilometer de har tilbagelagt, og ikke mindst
hvor mange kilometer deres kollegaer tilbage
lægger. Samtidig kan en app også bruges til at
indsamle et værdifuld vidensgrundlag for at evaluere
kampagnens effekter. Det er dog vigtigt at være
opmærksom på, at der også kan være udfordringer
ved at bruge en app – det kræver motivation fra
cyklisternes side selv at registrere deres kilometer,
og der kan være fejl og udfald i app’en, som kan have
en demotiverende effekt for nogle af deltagerne.

SLUT MED
SPILDTID
Fokusgruppeinterviews med deltagere i
Test en Elcykel har vist, at de efter projektet
har tillagt deres transporttid en helt anden
værdi og betydning, end den havde før.
Transporttiden er også tid til afstresning,
motion og oplevelser. Det kan være vigtigt at
tænke ind i fremtidige cykelkampagner.

PIFTEDE DÆK,
TRYKKEDE RIBBEN
OG MACHO-MÆND
Peter Kroll lånte igennem tre måneder en elcykel fra sin
arbejdsplads på Hvidovre Hospital. Hver dag pendlede
han turen på de 17 kilometer til sit hjem i Dragør. Det var
dog ikke præmien i kampagnens konkurrence, som dag
efter dag fik ham op på cyklen. Håbet om at vinde over
rekordholder Lars Jensen fra Hvidovre Hospitals kopiafdeling var det, der fik Peter Kroll til at trampe i pedalerne.
Selv ikke et styrt kunne stoppe Peter, som på trods af
adskillige trykkede ribben fortsatte på cyklen dagen efter.
”Det var en kæmpestor motivationsfaktor at slå Lars.
Vi havde en intens konkurrence kørende. Hver gang han
så mig, skubbede han til mig, og jeg har ham stærkt
mistænkt for at punktere min cykel tre gange,” siger Peter
Kroll til Hvidovre Hospital og smiler.

I Test en Elcykel angiver 50 procent af deltagerne, at
muligheden for at kunne tracke sine ture har været
et af de kampagneelementer, som har motiveret
dem til at cykle i testperioden.

Peter Kroll nåede at cykle 4370 kilometer på de 85 dage
han lånte elcyklen af Hvidovre Hospital. Dermed slog han
rekorden med små fem kilometer mere end hans ærke
rival, Lars Jensen, som til det sidste håbede, at Peter ville
fejle. ”Jeg håbede da på en snestorm helt til det sidste,”
griner Lars Jensen og udfordrer sin rival til revanche.

KONKURRENCE

Peter Krolls sejr krævede tid og beslutsomhed. For at slå
Lars Jensen tog han store omveje til og fra arbejde og
cyklede fire til fem timer hver weekend.

20 procent af deltagerne i Test en Elcykel
angiver, at muligheden for at konkurrere
med andre var et af de kampagneelementer,
som motiverede dem i testperioden.
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GODE RÅD

MÅLGRUPPE

EFFEKT

CASE
FOREBYG
ULYKKER

EN NY TYPE
TRAFIKANT

Antallet af ulykker på elcykler stiger, og risikoen er
større for at ende i en trafikulykke på elcykel end på
en almindelig cykel. Stigningen af ulykker hænger
sammen med et stigende antal af elcykler på de
danske cykelstier, men kommer også af, at elcyklen
er en ny transportform.

Cea Munter cykler dagligt 11 kilometer fra sit hjem i
Albertslund til arbejdet på Herlev hospital. På dagen hvor
hun afsluttede sin deltagelse i Test en Elcykel-projektet,
købte hun straks sin egen elcykel. Siden er det da også
blevet til en elcykel til manden, og selv deres to børn
drømmer om deres egne elcykler en dag. Cea nyder
først og fremmest at køre på elcykel, fordi den friske
luft og motion giver en bedre tur til og fra arbejdet.
Hovedgevinsten er dog, at det er hurtigere end at pendle
i bilen. Hun suser hver morgen forbi den lange bilkø til
arbejde, og det giver hende en frihed, som hverken vind
eller regn kan stå i vejen for. En af de store gevinster
ved elcyklen er dens fart, men det har dog også givet
udfordringer i trafikken for Cea.

Billister og almindelige cyklister er ikke vant til elcyklen, som ofte ligner den almindelige cykel. Derfor
undervurderer de elcyklens fart, og det kan skabe
farlige situationer.
SYNLIGHED
For at sikre trafiksikkerheden for elcyklister er
det vigtigt at hjælpe og informere om den nye
trafikanttype. I Test en Elcykel-kampagnen fik hver
ny elcyklist tilsendt Cyklistforbundets folder ”Gode
Råd” for at højne sikkerheden og forebygge ulykker
i trafikken. Rådene indebærer blandt andet at gøre
sig så synlig som muligt i trafikken og ikke at bruge
håndbremsen alene.
En undersøgelse fra 2014 af knap 7000 cyklisters
trafiksikkerhed på cykelstierne af Trygfonden og
Aalborg Universitet viser, at en pangfarvet cykelvest kan reducere uheld i trafikken med 48 procent.
Hvis din virksomhed eller kommune vil udlåne
elcykler, kan det derfor være en god ide at forsyne
de nye elcyklister med en cykelvest, før de begiver
sig ud på cykelstierne.
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”Vi er en helt anden type trafikant på elcyklen, og det skal
både vi og omgivelserne vænne sig til” fortæller hun.
Andre cyklister og billister kan ikke vurdere Ceas
hastighed, da hendes elcykel ligner en almindelig damecykel. Halvvejs inde i testperioden valgte hun at trække
en pangfarvet cykelvest på, så de andre trafikanter bedre
kunne se hende ude på cykelstierne.
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HVAD SIGER LOVEN OM GRATIS
UDLÅN AF ELCYKLER?

OM TEST EN
ELCYKEL

Ønsker du som kommune eller virksomhed at udlåne
elcykler til borgere eller medarbejdere, er der nogle
regler og skattemæssige forhold, du bør forholde
dig til. I Test en Elcykel har vi fået hjælp af en
statsautoriseret revisor til at redegøre for reglerne
for udlån af elcykler. Er du interesseret i den fulde
rapport, kan du henvende dig til Emma Liisberg på
emma.liisberg@gate21.dk.

Test en elcykel er et tre-årigt projekt, som har haft til
formål at få flere borgere og medarbejdere til at vælge
en elcykel frem for bilen i deres daglige tranport. I projektet har otte hospitaler i Region Hovedstaden og otte
kommuner udlånt elcykler til bilpendlere med over fem
kilometer til arbejde i prøveperioder af tre måneder.

FOR KOMMUNER SOM UDLÅNER TIL BORGERE OG
MEDARBEJDERE I VIRKSOMHEDER I KOMMUNEN
Kommuner kan udlåne elcykler til borgere og med
arbejdere i virksomheder beliggende i kommunen
uden at komme i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, hvis formålet er at fremme sundhed og
reducere klimapåvirkning.

GODE RÅD

Det er dog et krav, at udlånet foregår til borgere
i kommunen eller medarbejdere i virksomheder i
kommunen, da nærhedsprincippet i kommunal
fuldmagtsreglerne ellers ikke vil være opfyldt.
Det vil ikke have nogen skattemæssige konsekvenser
for borgeren at låne en elcykel.
FOR VIRKSOMHEDER OG KOMMUNER SOM
UDLÅNER TIL MEDARBEJDERE
Udlån af elcykler til medarbejdere til transport
mellem hjem og arbejde betragtes som ”fri
arbejdsgiverbetalt befordring”, og skal derfor som
udgangspunkt beskattes. Beskatningen kan ske
indirekte ved bortfald af retten til transportfradrag
i testperioden. Derfor skal medarbejderen gøres
opmærksom på, at han eller hun i testperioden
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ikke er berettiget til transportfradrag, hvilket
han/hun selv skal indberette i sin selvangivelse.
Arbejdspladsen skal også indberette til eIndkomst,
at der er stillet arbejdsgiverbetalt befordring til
rådighed ved en krydsmarkering i felt 63, hvilket
svarer til at sige ”nej” til automatisk beregning af
befordringsfradrag.
Fordi elcyklen også kan bruges i privat regi,
betragtes den som et personalegode. Overstiger
den samlede værdi af personalegoder 1100 kroner
om året har arbejdspladsen pligt til at indberette
dette til eIndkomst. Elcyklens værdi i testperioden
kan opgøres ved at sammenligne med, hvad det ville
koste at leje en elcykel på markedsvilkår i samme
periode.
LÅNERERKLÆRING
Bed testpersonerne udfylde en lånererklæring inden
udlån, hvor de orienteres om de skattemæssige
vilkår for lån af elcykel. Du kan få tilsendt et
eksempel på en lånererklæring ved at henvende dig
til Emma Liisberg på emma.liisberg@gate21.dk.

§

VARIGHED
August 2013 – oktober 2016

FINANSIERING
Projektets budget var på cirka 7,5 millioner kroner, hvoraf
Region Hovedstaden og Vejdirektoratets Cykelpulje har
støttet projektet med knap 5 millioner kroner.

PARTNERE
Kommuner: Albertslund Kommune, Ballerup Kommune,
Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune, HøjeTaastrup Kommune, Odense Kommune, Roskilde
Kommune og Gentofte Kommune.
Hospitaler i Region Hovedstaden: Bornholms Hospital,
Herlev Hospital, Rigshospitalet og Rigshospitalet
Glostrup, Frederiksberg & Bispebjerg Hospitaler,
Gentofte Hospital, Amager & Hvidovre Hospitaler, samt
Nordsjælland Hospital.
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