Patrik Lind Osburg vann en elcykel och ska börja cykla till och från jobbet i Viken. Foto: Eva Sunnerås
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Vinnare som börjar cykelpendla
Två vinnare har utsetts i tävlingen om elcyklar. Vinnarna ställer bilen och får
nu hjälp i uppförsbackarna, genom motvinden, till och från jobbet. Tävlingen
är en del i den regionala kampanjen Pendla med cykel, som Helsingborg,
Höganäs och Ängelholm genomför i sam-arbete med Region Skåne.
Närmare 300 personer som bor i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm har
tävlat om två elcyklar genom att motivera varför just de ska vinna och börja
cykelpendla. Tävlingen utlystes som en del i den regionala kampanjen Pendla
med cykel, som arrangeras av Hållbar Mobilitet Skåne, för att fler ska trampa
till och från arbetsplatsen.

- Jättekul att så många ser möjligheten att pendla längre sträckor med cykel
som alternativ till bilen. Genom att cykla till och från jobbet sparar man in
tränings-tiden, som annars ska klämmas in i vardagen, och får mer över i
plånboken, säger Karolina Nilsen, projektledare Helsingborgs stad.
Nu har de två vinnarna utsetts och fått hämta ut sina elcyklar. Vinnaren i
Helsingborg heter Patrik Lind Osburg. Hans motivering beskriver hur han
tänker sig att använda vinsten:
Pendlar till Viken var dag med bil
Hade varit roligt att cykla med hjälp fyra mil
- Nu ska jag börja cykla med en kollega till och från jobbet i Viken. Och det
kommer säkert att bli fler arbetskamrater som hakar på och börjar cykla,
säger Patrik Lind Osburg när han hämtar ut vinsten.
Den som vann i området Höganäs-Ängelholm är Ida Sernert. Hon vann genom
att beskriva hur resvägen till och från arbetsplatsen kan bli ett motionspass
och samtidigt ge avkoppling:
Att cykla till mitt jobb på Havets förskola
Kanske stanna till och sola
En fin kustväg jag når
Om jag mellan Ängelholm och Jonstorp går
Tänk att få chansen att få göra detta
Det känns som det enda rätta
Ovanpå allt ger detta mig motion och träning
Vilket ger mig tid till familjen och mer näring

Bakom satsningen Pendla med cykel står Helsingborg, Höganäs och
Ängelholm med flera kommuner i Skåne samt Region Skåne. Tillsammans vill
vi stärka den hållbara pendlingen och genom satsningen få fler att upptäcka
möjligheterna och fördelarna med att ta cykeln till jobbet – även på lite
längre sträckor.
Läs mer om kampanjen här
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Karolina Nilsen, projektledare Helsingborgs
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Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns
möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden
för dig som vill något.

