BRUG FOR EN LADCYKEL?
Har du brug for en ladcykel til flytningen, til transport af børnene/indkøbsvarerne, til kæresteturen, til
fødselsdagen eller overvejer du, din boligforening eller virksomhed at købe en ladcykel til deling.
Her kan du få hjælp til at finde den rette ladcykel-løsning til dig.
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Lej/lease/lån en ladcykel
Skal du bruge en cykel en enkelt dag, en uge eller flere måneder, så er der flere steder i byen, hvor du
kan leje, lease eller låne en ladcykel. Her er et udpluk (kender du til flere steder, så skriv gerne til os,
så vi kan føje det til listen).

Leje/lease
Indre by & Christianshavn
1

Bicycle Brothers
Refshalevej 165B, 1432 Kbh K.
http://www.bicyclebrothers.dk/

2

Baisikeli
Ingerslevgade 80, 1705 Kbh K.
http://baisikeli.dk/index.php?id_cms=7&controller=cms

3

Copenhagen Bicycles
Nyhavn 44, 1051, Kbh. K
http://copenhagenbicycles.dk

4

Christiania cykler
Mælkevejen 83a og Fabriksområdet 91, 1440 Kbh. K
https://www.christianiacykler.dk

5

Cykel-basen
Vigerslev Allé 58, 2500 Valby og Gothersgade 137 23 Kbh. K
http://www.cykel-basen.dk/information/cykeludlejning-kobenhavn.html

6

Kgs Have Cykler
Sølvgade 26, 1307 Kbh. K
https://kgshavecykler.dk/leje-christianiacykel-koebenhavn/

7

Liisabike
Christianiacykler på abonnement (Mælkevejen 83a, 1440 København K)
https://liisabike.dk

8

Rosenborg Cykler
Rosenborggade 3K, 1130 Kbh. K
https://www.facebook.com/Rosenborgcykler/

Østerbro
9

Buddha-bikes
Emblasgade 175, 2100 Kbh Ø
https://www.buddhabikes.dk/lej-en-ladcykel

10

Rent a bike
Oslo Plads 9, Kbh. Ø
http://rentabike.dk/dk/

Nørrebro
11

Ekspres Klassisk Cykler
Nørrebrogade 46, 2200 Kbh N
http://ekspresklassiskcykler.com

12

Loke Cykler
Nørrebrogade 10, 2200 Kbh N
https://lokecykler.dk/udlejning-cykler

13

Tagensvej 69 Cykler/Copenhagen Bike Rental
Tagensvej 69, 2200 Kbh N)
http://69cykler.dk
http://www.copenhagenbikerental.dk

Amager
14

Ding-ding (Chr. II´s Allé 25, 2300 Kbh S):
http://ding-ding.dk/

Andre steder man kan leje
Dansk cykeludlejning (Falster, men mulighed for levering i Kbh):
http://dansk-cykeludlejning.dk/ladcykel-lang.asp

ShareOne (deleplatform hvor du mulighed for både at leje en ladcykel eller leje din egen ladcykel ud)
https://www.yumecph.com

Lån

Østerbro
1

Miljøpunkt Østerbro:
https://miljopunktosterbro.wordpress.com/lan-en-cykel/ladcykel/
Østerbro Lokaludvalg (udlånes pt gennem Miljøpunkt Østerbro):
http://oesterbrolokaludvalg.kk.dk/page76.html

Amager
2

Bicycle Innovation Lab (en cykelforening, hvor du kan blive medlem og prøve alle mulige forskellige typer af lad
cykler og cykler):
http://bicycleinnovationlab.dk

3

Miljøpunkt Amager (du skal bo på Amager for at kunne låne cyklen):
http://miljopunkt-amager.dk/lån-en-cykel/

Nørrebro
4

Nørrebro Lokaludvalg:
https://noerrebrolokaludvalg.kk.dk/laan-vores-ladcykel/

5

Silvan:
https://www.silvan.dk/services/el-cykel

Vanløse
6

Kulturstationen Vanløse
https://kulturstationen.kk.dk/artikel/lån-vores-ladcykel

Vesterbro/Valby
7

Vesterbro Lokaludvalg (udlånes fra Plantual i Saxogade):
https://www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk/om-os/lan/

8

Kgs. Enghave Lokaludvalg (udlånes fra MedborgerCenter Sydhavnen):
https://www.kongensenghavelokaludvalg.kk.dk/laan-en-ladcykel/

9

Valby Lokaludvalg (du skal bo eller have anden fast tilknytning til Valby for at kunne låne cyklen):
https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/laan-en-ladcykel/

10

Silvan:
https://www.silvan.dk/services/el-cykel

Del en ladcykel

Har du brug for en ladcykel lidt oftere kan det være værd at overveje om du skal investere i en ladcykel som du kan dele med en
anden eller andre afhængig af dit behov og hvor ofte du skal bruge den. Og har du brug for en ladcykel dagligt bør du overveje at
investere i en ladcykel selv.

Der er flere muligheder for at dele:
•

Køb en sammen med din nabo eller gode ven (hvis du har brug for den tit, men ikke dagligt)

Læs for eksempel om behovet og hvordan Inge Hopps og hendes veninde fra Christianshavn deler deres ladcykel.
”… vi valgte at købe en dele-ladcykel fordi, vi havde behov for den på flere måder. Fx er en af os i gang med et bådbyggeprojekt, der ofte
kræver, at der skal transporteres byggeaffald og hentes ting og der er det ret praktisk med en ladcykel inde i byen. Julie har også en lille hund,
som også kan være med i cykelvognen eller ’Laderen’ som vi kalder den.Vi valgte at dele, da ingen af os skal bruge en ladcykel hver dag, men
kun lejlighedsvis. Efter vi har fået den giver den os også mulighed for andre ting, som vi ikke havde mulighed før fx at tage på større picnicture
med mange flere ting end man ellers ville have taget med som fx puder, tæpper osv.Vi har også nu mulighed for at hente store ting med det
samme uden at skulle finde transport, som fx da en af os skulle have ny madras. Derudover fungere den også som ekstracykel, hvis en af vores
cykler er til reparation.Vi delte udgiften til ladcyklen, da vi købte den og har en lille opsparing, hvor vi hver især sætter lidt penge ind til reparationer. Cyklen står fast hos den ene af os og så skriver vi bare sammen og aftaler nærmere når en af os skal bruge den. Det fungerer fint fordi
vi bor, så tæt på hinanden, men den dag en af os flytter længere væk er aftalen, at den anden køber hele ladcyklen, da det bliver for langt væk.”
•

Del en i din boligforening eller på din arbejdsplads (hvis du har brug for den oftere end det kan betale sig at leje).

Der er allerede flere eksempler på boligforeninger, der gør brug af en ladcykel deleordning, hvor beboerne i foreningen har mulighed
for at låne en ladcykel gennem online bookingsystem.
Fx her hos:

A/B Skoleholdergården af 1997
http://skoleholdergaarden.dk/page.105335.booking-af-cykel-1.aspx

A/B JOJO
http://abjojo.dk/information/laan-en-ladcykel/
I Miljøpunkt Indre by & Christianshavn vil vi gerne hjælpe din boligforening med at teste en deleordning, hvis i går og overvejer at
investere i en.Vi udlåner til boligforeninger og erhverv, der har adresse i indre by eller Christianshavn. Så kontakt os, hvis I er interesserede og vil vide mere.
• Del din egen ladcykel (hvis du bruger den selv i hverdagen, men indimellem gerne vil låne den ud)
• Du har fx mulighed for at dele din ladcykel med andre gennem deleplatformen ShareOne (se link under leje). Du bestemmer
selv om du eller hvor meget du vil tage for at låne den ud.

Inden du/I køber en ladcykel
•
•
•
•

Det kan være en stor investering at skulle ud at købe en ladcykel, så inden I hiver pengepungen frem, så er der en række
muligheder for at teste forskellige ladcykler, så I kan finde netop den ladcykel, der passer til jeres behov.
Lej forskellige typer af ladcykler (se på kortet, hvor du evt. kan leje)
Du kan også prøve forskellige ladcykler gennem cykelbiblioteket ’Bicycle Innovation Lab’, hvor du gennem et medlemskab kan få
lov til at teste mange forskellige ladcykler af.
Du har også mulighed for at teste en deleordning af ladcykel her hos os i Miljøpunkt Indre by & Christianshavn, hvis du er en
boligforening eller erhverv har adresse i indre by eller på Christianshavn. Kontakt os for nærmere information, hvis du/I er interesseret.

Der kan sagtens være flere steder, hvor det er muligt at leje eller dele ladcykler, som vi ikke har fået med her i folderen.
Så hvis du kender til flere leje steder eller deleordninger, så hører vi gerne fra dig.
God cykeltur!

