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LEMVIG KOMMUNES OTTE RICKSHAWCYKLER PÅ TUR I 2018. DER ER ADGANG TIL EN RICKSHAWCYKEL PÅ ALLE LEMVIG KOMMUNES
PLEJECENTRE OG DAGCENTRE. PRIVATFOTO

Cyklistforbundet og ”Cykling uden alder” deltager på Lemvig marked &
Dyrskue med tilbud om anderledes oplevelser.
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LEMVIG: Cyklistforbundet Lemvig er en lokal afdeling af dansk Cyklistforbund, hvis formål er
at arbejde for, at styrke folkesundheden og miljøet i Lemvig Kommune gennem forøget
cykeltrafik. Det skal være sikkert, nemt og sjovt at cykle i Lemvig Kommune for alle. Lemvig
skal være en af Danmarks bedste cykelkommuner.
Ældreområdet i Lemvig Kommune er en del af den landsdækkende bevægelse ”Cykling uden
alder”, hvor mottoet er ”Alle har ret til vind i håret”. Kommunen har siden 2015 været
indehavere af otte eldrevne rick
shaw-cykler, som bidrager til, at ældre på kommunens pleje- og dagcentre får mulighed for at
komme ud på cykelture og få vind i håret.
En rickshaw-cykel er en Christiania-cykel med motor og med plads til to pas
sagerer. Lige siden indkøbet af de første rickshawcykler har der været et godt samarbejde
med Cyklistforbundet, som blandt andet har øje for cykelruter, hvor det er godt at cykle og er
behjælpelige hvis der er ruter som ikke er frem
kommelige.

Rundtur på en rickshaw
Sidste år deltog Lemvig Områdets cykel på Lemvig marked & Dyrskue, hvilket gav beboere fra
plejehjemmet i Lemvig mulighed for at kom
me omkring på pladsen og få del i mange gode oplevelser.
I år udvides tilbuddet, så flere ældre og gangbesværede, som har svært ved at komme
omkring på pladsen, får muligheden for en rundtur på en rickshawcykel. Det bliver muligt at
booke en cykel hjemmefra og bli
ve hentet ved bilen, når man ankommer på pladsen. Det eneste krav er, at man skal kunne
flytte sig over på cyklen.
Cykelturene er gratis og foregår i gangtempo, så det er muligt for en ledsager at gå med ved
siden af cyklen. Sæddebredden er på 76 cm, så afhængig af størrelsen på passagerne, kan der
kan være plads til 1-2 passagerer på cyklen.
Lemvig Kommunes ”Cykling uden Alder” samarbejder med Cyklistforbundet om en stadeplads
ud fra et fælles ønske om, at endnu flere må få øjnene op for mulighederne med cykling i
hverdagen.
På stadepladsen er der desuden mulighed for, at børn i alderen tre til syv år kan prøve
evnerne af på en legecykelbane, og det er muligt for at høre mere om det at blive cykelpilot og
den oplæring, der følger med.
Cykling er for alle aldre. Med den rette cykel står mange muligheder åbne for både børn, unge,
voksne og ældre. Muligheder for oplevelser, fortællinger, øget trivsel samt mental og fysisk
sundhed.
Man kan kontakte Pernille Nørbye på mobil 2498 5514, hvis man vil book en tid på disse
cykler.

DELTAGELSE AF RICKSHAWCYKEL PÅ LEMVIG DYRSKUE I 2018, HVOR HARRY SER SIT BARNEBARN TIL HEST. PRIVATFOTO

