
HVAD ER MILJØPUNKTET? 

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn er en fond, der arbejder for at 

støtte og udvikle det lokale miljøarbejde i de to bydele. Det gør vi ved 

at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i 

helhedsorienterede miljøprojekter, der indtænker det sociale, miljø, 

kultur og integration.  

 

I 2016 har Miljøpunkt Indre By-Christianshavn fokus på 4 

hovedtemaer: Mindre støj, Grøn by, Ren luft og Mere genbrug. Under 

hvert tema igangsætter Miljøpunktet projekter og aktiviteter, der skal 

understøtte et bæredygtigt hverdagsliv i Indre By og på 

Christianshavn. 

 

Læs mere om Miljøpunktet på hjemmesiden: www.a21.dk eller find 

os på Facebook under navnet Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 

eller ved at scanne QR-koden nedenfor: 

 

    

                                          

 

 
Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 

Regnbuepladsen 7, st. tv. 

1550 København V 

Tlf.: 33 93 21 21, man.-tors. kl. 10-14 
kontakt@a21.dk  

 

 

OPLEV DIN BY FRA CYKELSTIEN 

- Lån en ladcykel hos Miljøpunkt Indre By-

Christianshavn 
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LÅN MILJØPUNKTETS LADCYKLER 

Hos Miljøpunkt Indre By-Christianshavn støtter vi op om omstillingen 

til grøn mobilitet. Derfor udlåner vi ladcykler til beboere og 

erhvervsdrivende i Indre By og på Christianshavn, der overvejer at 

købe en ladcykel. Det er gratis at låne Miljøpunktets ladcykler, til 

gengæld skal du blot udfylde et spørgeskema før og efter lånet. 

Spørgeskemaet gør os klogere på, hvilke fordele og ulemper der er 

ved at køre på ladcykel, og giver os vigtig viden om, hvordan vi kan 

være med til at gøre det endnu lettere at vælge cyklen frem for bilen.  

 

FAKTA OM LADCYKELORDNINGEN 

 Ladcykler udlånes i testperioder af op til 3 måneder. Ønsker 

du at låne en ladcykel på dag-til-dag basis, kan du kontakte 

Christianshavns Beboerhus. Se nærmere på 

www.beboerhus.dk   

 Du skal bo eller arbejde i Indre By eller på Christianshavn for 

at låne en ladcykel 

 Der betales et kontant depositum på 500 kr. ved afhentning af 

ladcyklen, som returneres når ladcyklen afleveres tilbage i 

samme gode stand 

 Ladcyklen kan hentes og afleveres indenfor Miljøpunktets 

åbningstid kl. 10-14 man.-tors. 

 Låner er ansvarlig for eventuelle reparationer under 

låneperioden samt erstatning ved tyveri  

 

LADCYKLERNE 

Vi har almindelige ladcykler af mærket Nihola med og uden 

børnesæde, samt Long John cykler med en praktisk transportkasse 

foran ideel til transport af mindre effekter f.eks. til erhverv.  

 

MILJØMÆSSIGE FORDELE VED CYKLISME 

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn vil gerne støtte bydelens beboere 

og brugere i at vælge miljøvenlige transportformer. Luftforureningen 

fra biler bidrager til klimaforandringerne, og har sundhedsmæssige 

konsekvenser for byens borgere - dårlig luftkvalitet og støjgener 

påvirker både sundheden og livskvaliteten.   

 

FORDELE VED LADCYKLER I BYEN 

Når du vælger cyklen frem for bilen er du med til at forbedre det 

lokale miljø. Desuden er det både hyggeligt, praktisk, og socialt at se 

sin by fra cykelstien. 

 

Ladcyklen er ideel til udflugter i byen - f.eks. en hyggelig cykeltur 

langs Havneringen med plads til både børnene og madkurven i ladet. 

Ladcyklen er også praktisk til transport af indkøb og aflevering af 

børn i hverdagen, og er meget lettere at parkere end en bil.   

 

 
Find kortet på www.havneringen.dk 

 

BLIV TESTPERSON 

Vil du låne en ladcykel og være en af Miljøpunktets testpersoner? Så 

ring eller send en e-mail, så gør vi, hvad vi kan for at finde en cykel til 

dig. Find kontaktoplysninger på bagsiden.  

http://www.beboerhus.dk/
http://www.havneringen.dk/

