
Så læs med her!
Boligselskabet Fruehøjgaard har gentegnet kontrakten med studiecykel.dk, 
og har ledige studiecykler, som søger ryttere. 

Det eneste vi kræver af dig er, at...
• ...du er studerende, 
• ...du er beboer på NorthCamp
• ...du bruger cyklen som transportmiddel! 

Cyklen bærer vores logo! Så du gør altså os en tjeneste samtidig med, at 
du selv får noget ud af det. Desuden deltager du i et projekt, der hjælper 
udsatte studerende på Sri Lanka. Du kan læse mere på studiecykel.dk.

Er du interesseret? Så send en mail til kp@bikemedia.dk
Skriv ”Studiecykel Fruehøjgaard” i emnefeltet. Husk at skrive navn, adresse, 
mail og telefonnummer i mailen! 

Kom glad - Det foregår efter først-til-mølle-princippet!

Vil du have
en gratis 
studiecykel 
i op til 2 år?

TO SUM UP IN ENGLISH:
If you are a student living at NorthCamp, we will lend you 
a free bike for up to 2 years.
Interested? Send an email to kp@bikemedia.dk
Write ’Student bike’ in the subject field and put your 
name, address, email and phone number in the email!
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