
RÄTTELSE TILL VÅRT NYHETSBREV!
Vår olycksfallsförsäkring för piloter och passagerare är tecknad i Länsförsäkringar och inget
annat!

                                    
Vill du veta mer eller är osäker på föreskrifterna - kontakta oss för mer information.

Nyhetsbrev
Redan igen kanske ni tänker. Ja, vi har så mycket att informera och

tipsa om och kör därför hårt. Nu blir det åka av.  
 

http://cyklingutanalder.se/
https://www.lansforsakringar.se/
mailto:hej@cyklingutanalder.se?subject=F%C3%B6rs%C3%A4kring%20och%20utbildning


Shopen har öppnat!
 
Ni har väl sett vår webshop med grymma sportkläder från Trimtex?
Plagg märkta med vår snygga logga både bak och fram.
In och beställ till kaptener och piloter och självklart även till dej själv!
Skapa ett konto och lägg din beställning redan nu! 
 

Cykling utan ålder (trimtex.se) 
Om teamkodsrutan dyker upp; ange CyklingUA 

 
Shopen stänger för beställning 3/3 2022 - leverans ca v. 16 runt påsk!  

Det finns pikéer, hoodies och en grym vind/regnjacka! 
 

The Duffel - åkpåse fodrad med päls.
Favorit i repris - The Duffel. Specialdesignad för Cykling utan ålder,
sys upp på beställning i Danmark av fantastiska Rigmor Wiberg. Ge
era passagerare denna lyx för många varma och sköna turer i vinter!

Hur härligt ser inte detta ut! 
The Duffel | Copenhagen Cycles

https://trimtex.se/sv/search?cgid=Cyklingutanalder
https://copenhagencycles.com/duffel/


Stoppa tjuven!
Era cyklar är värdefulla och åtråvärda!              

Gör det svårt för tjuven!  
 

Mängder av upphittat gods kan aldrig spåras tillbaka till ägaren
eftersom det ofta saknas märkning som är sökbar. Märk dina föremål
med SSF DNA-märkning och polisen kan enkelt spåra dig som ägare
till upphittat gods. 
 
För en liten peng märker man lätt och smidigt upp cykeln och dess
delar. För endast 549:- får ni märkning, dekaler och registrering av
hela 25 föremål/cykel! 
 
Läs mer här och beställ:



SSF DNA-märkning - Stöldskyddsföreningen
(stoldskyddsforeningen.se)

 

Mer om cyklarna
Ni har väl försäkrat era cyklar? Cykeln är er egendom. Tänk på att inte
lämna den vind för våg i vinter och glöm inte försäkring!  
 
På tal om vinter - hur skyddar ni cykeln från väder och vind när den
inte används? Finns inga andra alternativ än att förvara cykeln
utomhus rekommenderar vi ett vattentätt skydd som samtidigt andas
för att undvika att fukt samlas. Ett tips är att för en billig peng köpa
ett överdrag för utemöbler eller motorcykel. Ex vis finns det hos
Ikea för runt 500-600:-.
 
Ett något lyxigare alternativ är åter Rigmor i Danmark. Rigmor syr inte
enbart Duffeln utan även skydd till cyklarna. Läs mer på Copenhagen
Cycles. 
 

Försäkring

https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/privat/stoldskyddsmarkningar/ssf-dna-markning/
https://www.ikea.com/se/sv/cat/tosteroe-serie-30584/
https://copenhagencycles.com/shelter/


När vi ändå är inne på försäkringsbiten och omsorgen om cyklarna vill
vi även tala om nyheter på försäkringssidan för våra piloter och
passagerare.  
 
Som alla vet är man som utbildad pilot försäkrad via vår förening
Cykling utan ålder, Sverige.  
Från och med nu omfattas även passageraren av denna
olycksfallsförsäkring tecknad via Länsförsäkringar*  
Detta öppnar upp för cykling med hemmaboende utan att ni ska
behöva vara oroliga för avsaknad av försäkring. *Vill du veta mer eller
är osäker på föreskrifterna - kontakta oss för mer information.

 

Nytt från våra
kommuner 

 
Denna gång har vi en
hälsning från en av
våra nordligaste
kommuner,
Nordmaling! 
Hej här kommer
information från
Nordmaling, ett
samhälle vid kusten 5
mil söder om Umeå.

Vi cyklar fortfarande. Våra passagerare tycker det är fantastiskt att få
vara ute och se alla dessa underbara färger och njuta av den härliga
höstluften. /Anne-Marie Löweneke, kapten och pilot.  

Gör som Anne-Marie i Nordmaling, skicka en liten hälsning eller
solskenshistoria till oss så lägger vi ut i nästa nyhetsbrev! 
 

Glöm inte att vi gärna tar del av era glädjehistorier på vår
Facebookgrupp: Historier från cykling utan ålder. 

   

 Cykelleverantörer
Hela vår organisation bygger på att vi har säkra och bra cyklar. 
Vi vill därför passa på att uppmärksamma några av våra leverantörer
av cyklar och tillbehör och tacka för deras fina service genom åren.

https://cyklingutanalder.se/om-2/
https://www.lansforsakringar.se/privat/
mailto:hej@cyklingutanalder.se?subject=F%C3%B6rs%C3%A4kring%20och%20utbildning
https://www.facebook.com/groups/919232261440366


Vi börjar i Danmark, där allt startade. Där har vi vårt eget COPENHAGEN
CYCLES , där all profit går tillbaks till Cycling without age. 
 
Längst ner i Sverige i Malmö och närmre bestämt Limhamn har vi Bike
Masters. De förser främst våra södra kommuner med taxicyklar till vår
organisation men har även e-handel med hela Sverige.  
Lite längre norrut ligger Gamla Enskede lådcyklar som med framgång
levererar cyklar till de flesta kommuner i Mellansverige. 
Därifrån är det inte långt till Trosa där vi hittar Cykelgaraget som inte
bara säljer utan även tillverkar sina egna lådcyklar.
 

Sponsring
Cykling utan ålder är en ideell organisation men det skulle inte
fungera utan bidrag och sponsring. Hur det än är behövs det pengar
för att få det hela att gå runt. Det ska betalas hemsida,
bokningsprogram, försäkringar, västar och tillbehör som folders och
vykort mm. 
 
För nästan ett år sedan fick man i Malmö ett välkommet
sponsringsförslag vilket mynnade ut i ett fint samarbete. Det är
Parkering Malmö som under året som gått stöttat oss både finansiellt
och med piloter vilket vi ödmjukt tackar för. Samarbetet har bl.a.
mynnat ut i en ny cykel som kommit väl till pass. 
Vi passar här på att åter tacka våra vänner på Parkering Malmö! 
 
Här ser vi cykeln under en tur häromveckan där vi blev stoppade av ett
gäng pratglada herrar! Vet inte vem som var mest förtjust - damen
eller herrarna.. men trevligt blev det!

         

https://copenhagencycles.com/
https://cyclingwithoutage.org/
https://www.bikemasters.se/
https://www.ladcyklar.se/
https://www.cykelgaraget.se/
https://www.pmalmo.se/


Styrelsearbete 
Vi kan aldrig bli för många!

Är du intresserad av styrelsearbete och har idéer du vill dela med dej
av? Gå med i föreningen eller kontakta oss. Vi har alltid plats för fler
och kul har vi! 
 

Hör av er - vi är här för er!  
 hej@cyklingutanalder.se

https://cyklingutanalder.se/stod-oss/
mailto:hej@cyklingutanalder.se


         

STÖD OSS i vårt arbete!
För 100:-/ år blir du medlem i organisationen och får kallelse till vårt
årsmöte i maj.  
 
Stödmedlem blir du för 50:-/år och sponsrar på så sätt verksamheten.  
 
 

Bankgiro: 669-9250   Plusgiro: 85 33 92-9   Swish: 123 25 25 582
 

Läs med på vår hemsida: www.cyklingutanalder.se 

Kontakta oss
 
Om du vill veta mer eller om du har frågor så
kontakta oss på hej@cyklingutanalder.se.

Boka en cykeltur
 
Logga in och arrangera en tur nu.

Cykling utan ålder - Sverige

Björnhuvudsvägen 18

Öckerö 47531

Sweden

 

Add us to your address book
 

Copyright © *|CURRENT_YE* Cykling utan ålder - Sverige, All rights reserved. 

 

Du får detta nyhetsbrev för att du deltar i och/eller är intresserad av Cykling utan ålder. 

Du kan alltid säga upp din prenumeration här  Uppdatera din nyhetsbrevsprofil
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