Nyhetsbrev
Äntligen ett nyhetsbrev igen - vi har inte glömt er kära läsare. Tiden
rusar - Cykling utan ålder växer så det knakar och administrationen tar
tid vilket den senaste tiden tyvärr drabbat nyhetsbrevet och därav
kanske mycket text idag.
Vi går ut starkt och börjar med ett världsrekord! Ja, ni läser rätt. Vi
vill gratulera Uppsala-gänget till en fantastisk bedrift! De lyckades i
sommar skapa en cykelkaravan bestående av inte mindre än 28
rickshaws med passagerare. Inget annat land i världen har visat upp
fler cyklar på en och samma gång. STORT GRATTIS UPPSALA!
Vi fortsätter med festligheter...

The magic bubble of trishaw rides

Rubriken och bilderna nedan har vi tagit oss frihet att kopiera rätt av
från det danska nyhetsbrevet. För snart exakt 10 år sedan, den 14e
augusti 2021 tog Ole sin första tur med Gertrud. De cyklade i en hyrd
rickshaw och det var då det hände. Magin! Gertrud började tala igen!
Så mycket har hänt sedan dess - ytterligare 51 länder har hängt på.
Ni läser rätt - vi är idag totalt 52 länder som alla cyklar under samma
grundidé: alla har rätt till vind i håret. Undra på att man i Danmark
nu bubblar av stolthet och det gör vi nog alla. Tänk vilken worldwide
organisation vi är och alla strävar vi efter samma mål och vi kan bli
fler! Vi kan aldrig bli för många.
Nu vill man i Danmark att vi alla är med och firar och tar ut varenda
cykel för att fira denna dag, den 14e augusti, i såväl sol som regn! Ut
med cyklarna och lägg upp bilder och historier under tagen
#CWA10years.
Det kommer bli magiskt att läsa och se! In och tagga nu! Grattis till
Ole & Co och till oss alla!

Shopen
Den uppmärksamme minns kanske att vi öppnade en webshop med
grymma sportkläder från Trimtex! Shopen har stängt men vi har
fortfarande en del plagg i lager, alla märkta med vår snygga logga
både bak och fram.
Det finns pikéer, hoodies och en grym vind/regnjacka!
Är du intresserad hör av dej till kate@cyklingutanalder.se så kollar vi
vad som finns på hyllan. Till hösten kommer också buttons
(pilotknappar) nyckelringar samt nya vykort och handböcker att finnas

till beställning. Håll utkik på hemsidan.

Fler tillbehör cyklar och piloter
Ni missade väl inte den för Cykling utan
ålder specialdesignade Duffeln i höstas? Ge
era passagerare denna lyx för många
varma och sköna turer i höst/vinter! En
investering väl värd varje krona!
Hos våra vänner Copenhagen Cycles kan
ni även beställa andra fina tillbehör till såväl
pilot som passagerare och cykel - ett klick
bort kan du kolla vad som finns:
Accessories - Copenhagen Cycles

Försäkring och märkning
Vi har tidigare flaggat för märkning och försäkring av cyklarna och på
förekommen anledning vill vi upprepa och åter uppmana er alla att se
över märkning, lås, försäkring och inte minst förvaring av cyklar och
nycklar mm. Det har i sommar förekommit stölder av cyklar och vi
uppmanar därför er alla att se över era rutiner inför hösten.

Senaste nytt från våra kommuner
Det är inte bara i Uppsala det händer. Norrtälje, en av våra nytillkomna
deltagarkommuner fyllde i våras 400 år och det uppmärksammades
bl.a. genom att Cykling utan ålder var med och bjöd på cykelturer. I
Trosa har man nu kommit igång på allvar. Det ordnades i våras en
gemensam cykeltur för hela fem ekipage med anslutande lunch

sponsrad av Lions! Ett härligt samarbete! Den 3e juni på självaste
Cykelns Dag är det ju självklart att vi cyklar. I Linköping hade man
denna dag cykelinformation på torget och med hjälp av vännerna från
Trosa bjöd Cykling utan ålder på cykelturer - därifrån denna härliga
bild! I Malmö cyklades det till Augustas glasscafé där vi delade många
livshistorier när vi njöt av glass i solen. En av initiativtagarna och tillika
pilot denna dag var Agneta från Parkering Malmö, vilka än en gång
sponsrat Cykling utan ålder, Malmö på ett fantastiskt sätt. Det har
resulterat i ännu en cykel vilken snart kommer att rulla på Malmös
gator. Ni kommer se den i nästa nyhetsbrev. Stort TACK
säger Malmögänget igen!

Ett par dagar senare firades det nationaldag i Sverige. Då passade
man på bl.a. i Nordmaling varifrån vi fått dessa härliga bilder. Det är
piloten Nash som såg till att damerna fick njuta såväl av musik från
musikskolans elever som av väldigt långbenta clowner..

Hjälp - vi saknar piloter
Ett flertal kommuner upplever att man saknar och har svårt att
rekrytera piloter och ber oss om hjälp. Därför har vi nu gått ut och
tagit hjälp av Volontärbyrån med ett uppdrag för hela landet.
Uppdrag: Cykling utan ålder - hjälp våra äldre att komma ut på...
(volontarbyran.org)
Sprid gärna länken vidare!
Anmälningar som kommer in kommer att länkas vidare till resp.
koordinator ute i landet.
Vi vill även flagga för att man som anhörig med fördel kan vara pilot åt
sina nära och kära men även anhörig måste självklart först utbildas i
säker cykling!
Berätta gärna om detta på era anhörigträffar. Informera om era cyklar
så att anhöriga förstår att även de kan cykla med sina nära och kära.
Ni vet väl att man som utbildad pilot och över 18 år är försäkrad, en
försäkring som även omfattar passageraren. Låt oss hjälpas åt att se
till att cyklarna inte står still utan är ute och rullar!

Book2go och hemsida

Många är ni som efterfrågat en app för bokningsprogrammet. Nu kan
du själv skapa en app i din mobil/dator. Instruktion kommer inom kort
att finnas på hemsidan. Vill du inte vänta, hör av dej till oss.
Vill du ha uppfräschad information eller support till Book2go? Kontakta
oss på hej@cyklingutanalder.se.
Titta regelbundet in på din sida i såväl Book2go som hemsida och
säkerställ att informationen är rätt. Kanske vill du uppdatera med ny
bild eller text? Skicka det till oss så fixar superduktiga Ida det.

Vad händer i höst?
I Malmö kommer Cykling utan ålder att synas på Malmöfestivalen!
Malmö Stad har i år utformat ett program med extra fokus på
festivalens äldre besökare,åldersrika. Vilket vackert ord eller hur?
Åldersrika!
Onsdagen den 17e augusti kommer det att finnas möjlighet för de
äldre som inte själv kan ta sej runt att få en cykelrundtur med oss för
att få uppleva festivalens folkliv. Läs mer i länken ovan. Alla ni piloter
som vill vara med - kontakta kate@cyklingutanalder.se.
Har du något event på gång i din kommun eller på ditt boende? Hör av
dej till oss så flaggar vi upp i nyhetsbrev alt. sociala media!

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! Inför det nya verksamhetsåret maj 2022 - maj 2023
välkomnar vi två nya medlemmar Dan Modin och Ginger Liljeroth
samtidigt som vi tackar Mattias Sundstedt för det fantastiska arbete
han lagt ner i styrelsen. Mattias kommer fortsättningsvis att jobba
lokalt i Uppsala.

Hör av er - vi är här för er!
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.
Vill du bidra med annat belopp välkomnar vi självklart alla bidrag stora
som små! Företag är välkomna att sponsra.
Gör som flera andra företag och hjälp oss i vårt arbete. Vi loggar upp
cyklar med företagsnamnet! Hör av dej så berättar vi mer.
Bankgiro: 669-9250 Plusgiro: 85 33 92-9 Swish: 123 25 25 582
Läs med på vår hemsida: www.cyklingutanalder.se

Kontakta oss

Boka en cykeltur

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

Logga in och arrangera en tur nu.
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