
Nye sykler 
Vegårshei kommune har fått midler fra Statsforvalteren i Agder til kjøp av to 

nye sykler. Vi har kjøpt en el-parsykkel, og en trimsykkel. 

Vi tenker at disse syklene skal være tilgjengelige for alle i bygda som kan ha 

glede av dette. 

El-parsykkelen blir stående på verandaen på enden av VBO (mot Myra), og 

innesykkelen vil bli stående i hallen innenfor hovedinngangen.  De som låner 

syklene må skrive navn og dato på lista som henger på veggen innenfor 

hovedinngangsdøra. Der henger også nøkkelen til elsykkelen. 

Fun2Go er en sykkel hvor man sitter ved siden av hverandre, og har nær og 

god kontakt under hele turen. 

Føreren av sykkelen sitter til 

venstre og har kontroll over styring 

og hvor aktiv sidepassasjer skal 

være. Sykkelen har elektrisk 

hjelpemotor og 8 gir, så det skal 

være mulig å komme seg litt rundt 

omkring. Den har et system som 

styres av ledsager, og gir personen 

ved siden av mulighet til å tråkke 

med kraft eller ikke. Tråkket til bruker vil følge farten på sykkelen. Det er enkelt 

for sidepassasjeren å komme av og på, da en kan vri setet 90 grader. Den er 

også utstyrt med sikkerhetsbelte. 

 

Den andre er en trimsykkel til innendørs bruk. 

Her kan en sitte på en vanlig stol, og bare sette beina på trøene. Så kan en trø i 

sitt eget tempo, og samtidig drømme 

seg bort i kjente og ukjente steder en 

ser på skjermen. Ruten de velger 

kommer opp som film, og brukerne får 

følelsen av at de selv tråkker seg rundt 

på veiene. Det ligger en enkel 

brukerveiledning ved sykkelen. 



 

I tillegg så har allerede Frivillighetssentralen to 

flotte el-sykler som står ved VBO, og som også 

er til låns for dem som har lyst på en sykkeltur. 

Disse har plass til 1 - 2 passasjerer som sitter 

foran, og syklisten sitter bak og trør. På denne 

måten kan de som har behov, og ønsker det, 

komme litt rundt og se seg om, kanskje stoppe 

og prate litt med kjente, og få seg en fin 

luftetur. Her er det også navneliste og nøkler på 

veggen innenfor hovedinngangen. 

 

Ta kontakt med Arnhild U. Bråten tlf. 95458688 

dersom du lurer på noe. 

 

Så da er det bare å sykle i vei.  

God tur! 

 

 

   
 


