Op på cyklen, Hjørring. Intensivering af kampagnen
Kort beskrivelse af formålet
med indsatsen

Formålet er at opmuntre borgerne til i højere grad at
benytte cyklen som transportmiddel med fokus på det
sundhedsmæssige aspekt.

Vi har i 2019 i forbindelse med indvielsen af den
dobbeltrettede cykelsti i Vrå mellem Skrolleshedevej og
Gadehusene gjort os store anstrengelser for at fortælle den
gode historie. Det betød bl.a. meget presseomtale og
borgerinddragelse, hvor kampagnens logo ”Op på cyklen,
Hjørring” blev meget synligt. Der skete omdeling af
cykelveste og materiale ved indvielsen, der var skiltning og
opslag på Facebook, og der var avisartikler med cyklen i
fokus og med fotos af børn med cykelveste med logoet ”Op
på cyklen, Hjørring”.
Hvor langt er vi kommet
i forhold til de målbare
succeskriterier?

Cykelveste med kampagnens logo ”Op på cyklen, Hjørring”
er også (sammen med andre gode sager) blevet udleveret til
skolebørn i forbindelse med de lygtekampagner, som Teknik
og Miljø har afviklet sammen med Politiet i såvel 2019 som
2020.
Udover kampagnen ”Op på cyklen, Hjørring” har Hjørring
kommune deltaget i Dansk Cyklistforbunds kampagner: ”Alle
børn cykler” og ”Vi cykler til arbejde” OG Hjørring kommune
har deltaget i den succesfulde fælleskommunale kampagne:
”Dit barn kan selv”, der med små humoristiske videoer og
informative artikler har fortalt om de fordele, der er ved at
være selvtransporterende.

Vi er begyndt at foretage målinger af cykeltrafikken, hvor det
er muligt, når vi alligevel foretager trafikmålinger på vores
veje, men har endnu intet sammenligningsgrundlag.





Hvad vil vi arbejde videre med?




Videreførelse af kampagnen ”Op på cyklen, Hjørring”.
Der skal tages stilling til, i hvilke sammenhænge og
med hvilke virkemidler. Radiospots f.eks.
Herudover er det tanken fortsat at deltage i Dansk
cyklist forbunds kampagner og årets
fælleskommunale kampagne, som måske udbygges i
2021
Færdselsundervisning på skolerne med fokus på
tilskyndelse til at cykle og gå
Lygtekampagne på udvalgte skoler
Interregprojektet ”Sund og sikker skolevej”.
Interregprojekter handler om samarbejde på tværs af
EU’s landegrænser. Hjørring kommune deltager i
interregprojektet ”Sund og sikker skolevej” sammen
med kommuner og højskoler i Sverige: Varbergs
kommun, Götene Kommun, Destination LäcköKinnekulle, Högskolan i Skövde og Chalmers tekniska
högskola. Hver deltagende kommune/institution har
hver deres case at arbejde med. Interreg-gruppens
medlemmer er sparringsparter til værktøjer/metoder
i processen.

