Testcyklister

Samarbetspartners:
Region Sörmland, Länsstyrelsen Södermanlands län,
Eskilstuna kommun, Katrineholms kommun,
Nyköpings kommun

Vad är en Testcyklist?
Energikontoret i Mälardalen driver ett projekt tillsammans med
Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Katrineholms kommun,
Region Södermanland och Länsstyrelsen i Södermanland för att öka

cyklandet i länet. Testcyklister är en av de kampanjer som genomförs inom projektet, där invånare i Södermanlands kommuner får
låna en elassisterad lådcykel under tre månader.

Vad är en Testcyklist?
Tanken är att lådcykeln ska användas istället för bilen för att till

exempel åka till jobbet, skjutsa barnen till skolan, handla matvaror
eller ta sig till fritidsaktiviteter.

I utbyte får Testcyklisten blogga om upplevelsen och sprida sina
erfarenheter i olika kommunikationskanaler.

Hur går det till?
Börja med att skicka in en intresseanmälan till Energikontoret i

Kontaktuppgifter

Mälardalen, se kontaktuppgifter till höger. Om intresset är stort

Labeat Bickaj
Labeat.bickaj@nykoping.se

kommer deltagarna väljas utifrån ”först till kvarn”-principen.

Blir du utvald att vara testcyklist kommer du få en kontaktperson
på Energikontoret i Mälardalen. Det är även de som förser dig med
den lådcykel du ska använda.

Urvalskriterier
Energikontoret i Mälardalen förbehåller sig rätten att välja ut lämpliga deltagare i kampanjen

utifrån följande villkor:
• Deltagaren äger minst en bil som kan ersättas av resor med lådcykeln
• Deltagaren har ett eller flera barn som kan bli skjutsade i lådcykeln
• Deltagaren ställer bilen och använder istället lådcykeln till arbete/skola minst tre dagar per
vecka inkl. lämna/hämta på förskola eller skola
• Deltagare, och eventuella tillhörande familjemedlemmar, är införstådda med att
medverkan i kampanjen kan medföra medial uppmärksamhet
• Deltagaren genomför en resvaneundersökning före och efter kampanjen

Urvalskriterier
• Deltagaren bloggar om sina upplevelser med lådcykeln minst en gång i veckan*
• Deltagaren har cykelhjälm, både egen och till de som skjutsas, vilka ska

användas i samband med all cykling
• Deltagaren använder cykelljus vid behov
• Ett önskvärt villkor är att lådcykeln även används för att transportera sig

till fritidsaktiviteter
* Varje vecka lägger du upp minst ett blogginlägg via appen Nouw, där du skriver om dina erfarenheter med lådcykeln. Vad har gått
bra/mindre bra, vilka resor har du kunnat ersätta, är det någon i din närhet som har velat testa cykeln osv. Ibland kan det räcka med en

bild som visar hur lådcykeln har använts under veckan. Blogginläggen kommer delas på olika sociala medier och kan också komma att
spridas på din kommuns hemsida.

Avtal

Varje deltagare i kampanjen Testcyklist kommer signera ett avtal innan kampanjen
startar. Avtalet berör bland annat:
• Användarens ansvar vid skada eller förlust av lådcykel
• Ersättning vid borttappad nyckel
• Användarens innehavande av relevant försäkring

• Hantering av personuppgifter

Intresserad? Kontakta oss!

Anmälan skickas till:

Agnes Kristoffersson
agnes.kristoffersson@energikontor.se
073 – 522 17 22

Labeat Bickaj
Labeat.bickaj@nykoping.se
0155- 457 160
Joachim Gellerstedt
joachim.gellerstedt@energikontor.se
070 – 287 91 17
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