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1. Infrastrukturen er trafiksikkerhedens første ben.
Cykelstier giver os tryghed, for vi ved hvor vi hører
til og vi beskyttes mod biltrafikken. Det gør det
lettere at vælge cyklen til.

Infrastruktur

2. Kampagner gentager det vi ved er god
Kampagner
adfærd, og er trafiksikkerhedens andet ben.
Hver gang kampagnen gentages, forstærkes
bevidstheden om at gøre det rigtige. Gentagelser
styrker hukommelsen.
3. Cykeltekniske kompetencer og rutine er
trafiksikkerhedens tredje ben. Bevidst motorisk
træning skaber en rutine, der modvirker farlige
situationer. Samtidig bliver det lettere at cykle, og
det er nemt at vælge det lette transport-alternativ.

Cykeltekniske
kompetencer

4. Ildsjæle der gerne vil dele ud af deres cykel-glæde kan være uvurderlige
i en cykelindsats. Ved at hjælpe dem til bedre vilkår, vil de bedre kunne støtte
kommunens indsats. Det kan være et kursus, redskaber til at sætte aktiviteter
i gang, eller et netværk hvor de kan dele deres viden og hjælpe hinanden.
5. Skoler og børneinstitutioner er en god chance for at skabe en tidlig
cykelkultur, og klæde de nye trafikanter på til at klare sig godt på cyklen.
Eksterne cykelundervisere, videreuddannelse og netværksmøder starter en
forandring i miljøet, og personalet vil vænne sig til at tænke cyklen som en
mulighed i deres lokale miljø.
6. Cykellegepladser kan være både store anlæg og små detaljer. Første skridt
er at tage beslutningen om at cyklerne skal tænkes med, og andet skridt er
at trække på cykelfaglighed og erfaring.
7. Cykelkultur kræver en øget tydelighed i borgernes bevidsthed. Som
kampagnernes gentagelser år efter år. Med et årshjul kan man komme
omkring alle målgrupper, og have aktiviteter til alle måneder.
8. Cyklen kan være en dyr investering – især hvis det er en ladcykel til
børnefamilien, eller en el-cykel når det er svært at klare sig med den
traditionelle cykel. Cykelbiblioteker kan sættes op som en andelsforening,
et klassisk offentligt bibliotek eller gennem et samarbejde med de lokale
cykelejere/forhandlere. Et kommunalt initiativ viser både et ønske og en vilje
til at stå bag projektet.

