
 

09. september 2016 | Pressemeddelelse: Studerende får gratis 
studiecykel 

På onsdag den 14. september klokken 15 kan en lille gruppe studerende fra NorthCamp i Herning 
afhente deres nye studiecykler på Kousgaards Plads 4.  Boligselskabet Fruehøjgaard vil med 
studiecyklerne både støtte det gode studiemiljø, sætte fokus på cyklen som en sund og 
klimavenlig transportform og hjælpe studerende i 3. verdenslande.  

Boligselskabet Fruehøjgaard har indgået en aftale med studiecykler.dk, om i en forsøgsperiode på 1 år 

at give en gruppe studerende en gratis studiecykel. Hermed slår boligselskabet flere fluer med et smæk.  

”NorthCamp er en helt ny afdeling i Boligselskabet Fruehøjgaard, og vi gør, hvad vi kan, for at give 

afdelingen en god start. Med cykelprojektet ønsker vi at skabe nærhed og dialog i forhold til de unge, og 

det er afgørende, hvis vi som boligselskab vil satse på at tiltrække og fastholde denne målgruppe. 

Derudover har det været vigtigt for os, at projektet på alle måder er bæredygtigt – både socialt, 

sundhedsmæssigt og i forhold til klima og miljø”, fortæller direktør Birgitte Juhl og tilføjer: ”Selvfølgelig 

har vi også en interesse i at markedsføre os med projektet. Cyklerne er genkendelige og bærer 

boligselskabets logo, så når de unge cykler rundt, bliver vi synlige i bybilledet, og på den måde kan vi 

øge kendskabet til boligselskabet”. 

Der vil i løbet af året være konkurrencer for boligselskabets cykelambassadører, så boligselskabet også 

på den måde bevarer dialogen med de studerende. Det kan for eksempel være en fotokonkurrence eller 

en tracking-konkurrence om, hvem der kører flest kilometer.  

De studerende på NorthCamp får cyklerne stillet gratis til rådighed i et år, og de eneste krav, der stilles til 

dem er, at de sørger for at eksponere cyklerne mest muligt, at de overholder serviceaftaler og 

vedligehold samt, at de har en indboforsikring, der dækker for eksempel tyveri. 

Efter 4 år bliver cyklerne sat til salg. Overskuddet går ubeskåret til indkøb af nye cykler til Srilankanske 

studerende, som har langt til skole, og som med cyklen har bedre forudsætninger for at gennemføre 

deres uddannelse. 

Cyklerne vil blive udleveret til de studerende onsdag den 14. september klokken 15.00 på Kousgaards 

Plads 4, og pressen er meget velkomne til at deltage. 

Læs mere om studiecykler: www.studiecykel.dk  
Læs mere om Boligselskabet Fruehøjgaard: www.fruehojgaard.dk 

 

For yderligere information, kontakt venligst: 

Boligselskabet Fruehøjgaard: Direktør Birgitte Juhl, tlf.: 51 58 38 20 

http://www.studiecykel.dk/
http://www.fruehojgaard.dk/


 

Studiecykler.dk: Salgschef: Kenneth Pinsker, tlf. 60 12 42 29 

 


