
Cykelmyggens Cykellegeplads
Sådan booker din institution 

Rudersdal 
Kommune 

Praktisk   
information 

KULTUR

Kulturcenter Mariehøj
Øverødvej 246 B
2840 Holte
Tlf. 46 11 56 00

Skriv til cykling@rudersdal.dk med spørgsmål, 
kommentarer eller andet. 

En del af 
RudersdalRutens Univers

RudersdalRutens Univers 
består af en lang række ruter 
og stier, hvor du kan løbe, 
cykle og gå en tur.  De fleste 
ruter er afmærket med skilte. 

Derudover er der flere aktivi-
tetsoaser langs RudersdalRuten.

Læs mere om hele RudersdalRutens Univers 
på: www.rudersdalruten.dk. 

Få inspiration til ture i naturen og arrangeme-
neter i løbet af året på facebook: 
Facebook.com/rudersdalrutensunivers

Cykellegepladsen er placeret ved 
Trørødskolen og er offentlig tilgængelig på 
alle tidspunkter.

DU KAN FINDE CYKELLEGEPLADSEN HER:
Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 
2950 Vedbæk

VIL DU VIDE MERE? 
Cykelmyggens Cykellegeplads
Besøg www.cykelmyggenslegeplads.dk

HVEM STÅR BAG?
Cykelmyggens Cykellegeplads er resultatet 
af et bredt samarbejde mellem Trørødskolen, 
Foreningen Sund i Rudersdal og fra 
Rudersdal Kommune: Kultur, Teknik og
Miljø, Børneområdet, Skoleområdet og 
Sundhed og Forebyggelse. 

Projektet har fået tilskud fra Vejdirektoratets
nationale cykelpulje og TrygFonden.

BRUG FOR HJÆLP
Hvis du ikke kan låse cykelskuret op, kontakt 
Kultursekretariatet: tlf. 46 11 56 00.

Har du spørgsmål til booking: 
lokalebooking@rudersdal.dk eller 
tlf. 46 11 56 13.

 

   



Det er gratis for børnehuse og skoler i 
Rudersdal Kommune at booke Cykellege-
pladsen og cykeludstyr til brug på Cykellege-
pladsen.

Du booker ved at kontakte 
lokalebooking@rudersdal.dk eller ved at 
ringe til lokaleanvisningen på tlf. 46 11 56 13

Det er vedkommende, som har foretaget 
bookingen, der er ansvarlig for, at alt udstyr 
er tilbage i cykelskuret, placeret samme sted 
og i samme stand. Cykellegepladsen og 
cykelskuret er videoovervåget. 

ER DIN INSTITUTION IKKE HJEMME-
HØRENDE I RUDERSDAL
Hvis du er en institution, der gerne vil 
benytte Cykelmyggens Cykellegeplads, men 
ikke er hjemmehørende i 
Rudersdal Kommune kan du leje Cykellege-
pladsen. 

Skriv til lokalebooking@rudersdal.dk for at 
høre om den er ledig. Det koster 200 kr. at 
leje cykeludstyr. Beløbet kan betales via 
Mobilepay til tlf.: 72 68 56 15. For at få
adgang til cykeludstyr skal du have en kode. 
Koden får du automatisk sammen med 
bookingbekræftelsen. 

Cykeltricks på 
Cykelmyggens Cykellegeplads 

Nøgler til  
Cirkusloppernes Cirkusvogn   

Cykellegepladsen bygger på fortællingerne 
om Cykelmyggen Egon og er en legeplads,
hvor daginstitutioner og skoler kan øve at 
køre på cykle og blive bedre i trafikken. 
Cykellegepladsen består af forskellige udfor-
dringer på spurtbane, slalombane og balan-
cebane. 
Cykellegepladsen er for børn i alderen 3-9 år.

CYKELMYGGENS CYKELPAS
Cykelmyggens cykelpas er et supplement 
til dit besøg på cykellegepladsen. Passet 
består af små opgaver. Hent dit pas på 
Rudersdal Bibliotekerne eller 
Kulturcenter Mariehøj eller download det på 
www.cykelmyggenslegeplads.dk

APP OG CYKELMYGGENS RYGSÆK
Der er udarbejdet en app med mange gode
idéer til leg.  App’en er udviklet til Ipad. 
Søg efter ’Cykelmyggens Cykellegeplads’ i 
Appstore.  
 
På Rudersdal Bibliotekerne kan du låne ryg-
sækken ’Cykelmyggen – Cykellege’ fyldt med 
aktiviteter. 

BØRNEFØDSELSDAG - i fritiden 
Har du lyst til at benytte Cykellegepladsen til 
fx en børnefødselsdag, kan du leje
Cirkusloppernes Cirkusvogn (cykler/udstyr).

Du kan læse mere på: 
www.cykelmyggenslegeplads.dk.     

Til venstre for indgangen til Cirkusloppernes 
Cirkusvogn hænger en nøgleboks, hvor du 
skal indtaste en kode. 

I nøgleboksen er en nøgle til skuret. Når du 
har hentet det udstyr, som du har booket, 
skal du lægge nøgle tilbage og lukke nøgle
boksen med koden.

Når du er færdig med dit besøg, skal al 
udstyr tilbage, hvor du hentede det, og døren 
skal låses. Du får koden til nøgleboksen 
sammen med din bookingbekræftelse. 

I Cirkusloppernes Cirkusvogn kan du låne:
•  30 cykler i 3 forskellige størrelser
•  30 cykelhjelme
•  Trafikskilte til brug på trafiktræningsom-
     rådet (Myretuen)
•  Taske med legeudstyr til brug i diverse 
     cykellege
•   Cykelpumpe
•   Refleksveste

Cykellegepladsen er et unikt uderum, og det
er vigtigt, at der passes godt på legepladsen. 

Hvis du har booket Cykellegepladsen, har du 
fortrinsret til brugen af Cykellegepladsen, 
men tag hensyn til andre, der ønsker at 
bruge den. 

Ophold på Cykellegepladsen er på eget 
ansvar.

Info om 
booking  


