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Kære landsbylaug
Sønderborg Kommune er med i Vi cykler til arbejde – også 
i 2017. Og vi vil også gerne have jer med!

Vil du cykle med, styrke fællesskabet i landsbyen,  finde 
cykelglæden OG vinde dejlige præmier? Så meld dig 
som deltager eller måske endda holdkaptajn. Cyklisterne 
er Danmarks gladeste pendlere, ja, rent faktisk sidder 
bilister ne tit og drømmer om at være dem udenfor på de 
to hjul. 

Når du cykler til arbejde, gør du dig selv en tjeneste, for
på den måde holder du dig sund, du bliver gladere og så
skåner du jo i øvrigt miljøet. Hermed giver du dit bidrag til 
ProjectZero-visionen, om at Sønderborg-området skal være 
CO2-neutralt i 2029.

Måske cykler du allerede til arbejde hver dag, måske har 
du aldrig gjort det før, men i maj er der i hvert fald god 
grund til at gøre det.

For det første behøver du ikke længere cykle alene. Som 
deltager i Vi cykler til arbejde bliver du en del af et hold. 

I kan hjælpe hinanden, heppe på hinanden, fejre hinanden 
og følge med i, hvordan jeres hold klarer sig i forhold til 
andre hold, landsbyer, kommuner og landsdele. 

Find 4-16 naboer eller gode venner i jeres by. Gå ind på 
www.vcta.dk og opret et hold og vælg en holdkaptajn. I 
skal løbende indberette antal dage i cykler i maj måned, 
og det handler selvfølgelig om at få flest cykeldage.

Så er der alle præmierne. I år er der ekstra mange gevin-
ster på spil – og den største af dem er et rejsegavekort på 
10.000 kr. til hver af deltagerne på vinderholdet.

I Sønderborg Kommune vil vi gerne have flere op på 
cyklerne for det er sundt og dejligt. Derfor belønner vi 
deltagerne på flere måder. Vi har vores egne præmier, vi 
byder på fælles morgenmad den 17. maj og vi holder en 
stor cykelfest med præmieuddeling den 12. juni.

Så i maj er det dig og dit hold, der skal fejres og have den 
anerkendelse, I fortjener. 

http://www.vcta.dk

