
Hvorfor et Cykelbibliotek? 
Horsens Cykelbibliotek er et testprojekt, 
der er igangsat som led i en strategi for at 
inspirere og motivere særligt byens 
pendlere til i højere grad at bruge cyklen til 
og fra arbejde og uddannelse. 


Baggrunden for projektet er et ønske om at 
understøtte Horsens Kommunes arbejde 
for at mindske trængslen på vejene, 
reducere luftforureningen og øge 
sundheden blandt pendlerne. 


Med Cykelbiblioteket forventer Horsens 
Kommune at kunne bidrage til en stigning i 
cykeltrafikken. Flere borgere får mulighed 
for at øge deres kendskab til elcyklen og 
dens anvendelsesmuligheder, ligesom de 
bliver givet adgang til at teste 
transportformen i praksis. 


Med kyndig vejledning fra cykelhandlerne, 
kan borgerne finde frem til den cykel som 
passer til lige præcis deres behov.


Her kan du låne en elcykel 
Design Cykler 
Høegh Guldbergs Gade, Horsens


Fri Bikeshop 
Smedegade, Horsens


Fri Bikeshop 
Bredgade, Brædstrup


Horsens Cykler 
Sønderbrogade, Horsens


Østbyens Cykler 
Sundvej, Horsens

Det er afdelingen for Trafik & Vej, 
Horsens Kommune, der i tæt 
samarbejde med 5 lokale 
cykelhandlere stiller elcyklerne til 
rådighed for borgerne. 



Lånebetingelser  
Når du låner en elcykel hos Horsens Cykelbibliotek, 
er der en række betingelser, du skal overholde. 
Husk derfor altid at læse lånebetingelserne grundigt 
igennem inden du reserverer en elcykel. De 
udspecificerede lånebetingelser finder du på 
cykelby.horsens.dk. 


Det er gratis at låne elcyklen. Dog opkræves et 
depositum på 600 kr. Beløbet er til sikkerhed for 
eventuel skade eller manglende rengøring. 
Depositummet refunderes når du afleverer cyklen. 


Hvad er et Cykelbibliotek? 
Horsens Cykelbibliotek er et tilbud til dig der er 
fyldt 18 år, og som enten arbejder eller er 
bosiddende i Horsens Kommune. 


Cykelbiblioteket indeholder et udvalg af 
forskellige elcykler, som gratis kan reserveres og 
lånes i en periode på op til 7 dages varighed. 

Cykelbiblioteket tilbyder 
Foruden et udvalg af forskellige herre- og 
damemodeller, indeholder cykelbiblioteket flere 
ladcykler samt anhængere og børnestole, som er 
monteret på nogle af elcyklerne. 


Cykelbiblioteket råder over ca. 20 elcykler fordelt 
over 5 cykelhandlere.   


Når du afhenter din elcykel 
Når du afhenter den reserverede elcykel hos 
cykelhandleren, skal du sammen med 
cykelhandleren kontrollere at cyklen ikke er 
behæftet med fejl eller mangler.


Derforuden skal du fremvise gyldig sundhedskort 
samt gyldig billedlegitimation.  

Sådan reserverer du din cykel 
Er du interesseret i at afprøve en af elcyklerne hos 
Horsens Cykelbibliotek, skal du reservere den på 
Horsens Cykelby´s hjemmeside: cykelby.horsens.dk


Når du reserverer cyklen kan den bookes for 7 
dage, onsdag fra kl. 13:00 til den efterfølgende 
tirsdag kl. 17:00


Reservationen skal være gennemført senest 2 dage 
før den onsdag du ønsker at afhente cyklen.


Du kan kun have 1 aktiv reservation af gangen. 


http://cykelby.horsens.dk
http://cykelby.horsens.dk

