LYSENDE DYR PÅ CYKELSTIEN
MELLEM VEKSØ OG STENLØSE

Tillykke
Du har netop modtaget din personlige chip til verdens
første SuperZOOkelsti!
På cykelstien mellem Veksø og Stenløse kan du nu møde
9 store lysende ZOO-dyr, der har fundet deres plads i to
zoner langs med stien.

Find klistermærket i dette hæfte og sæt det på din
cykelhjelm. Den indbyggede chip vil fortælle dyrene, at
du er på vej, og så sætter de gang i et lysshow.

Klistermærket
Klistermærket skal placeres på fronten af din
cykelhjelm. Det er vigtigt, at klistermærket placeres på
den mest jævne flade på cykelhjelmens front - den
indbyggede RFID-chip må nemlig ikke bøjes mere end
højest nødvendigt.
Når du nærmer dig et af ZOO-dyrene, modtages et
RFID-signal, som sendes fra din chip på cykelhjelmen til
dyrene. Nu ved ZOO-dyrene, at du er på vej, og de
sætter gang i dit valgte lysshow.
Det er derfor vigtigt, du registrerer din chip inden brug
– ellers kan RFID-modtageren ikke genkende dig.

Ideen til at lave verdens første SuperZOOkelsti opstod under
en workshop på Lærkeskolen i 2017, hvor mere end 70
elever kom med forslag til, hvad der kunne motivere dem til
at cykle endnu mere.
Eleverne er de lokale eksperter, der bruger stien mest. De
kan fortælle, hvad der virker for dem.
Så når de taler – så bliver der lyttet!
Som du kan se ovenfor, kom der en masse sjove ideer ud af
workshoppen.

Eleverne syntes, at der manglede dyr i de
mørke måneder, hvor de græssende køer
ikke er på marken. De syntes også, at der
manglede en zoologisk have i Egedal.
Det var også elevernes ide, at det kun er
cyklister med cykelhjelm, der skal belønnes
med lysshow, når de kører forbi dyrene.

For alle de andre trafikanter er der nu
kommet almindeligt lys, der følger dig på
vej, ved at blænde op og ned når, du
kommer forbi.

Sådan gør du
1.

Gå ind på hjemmesiden www.superzookelsti.dk

2.

Log på med din e-mail eller google konto.

3.

Under fanen ”RFID tag” skal du indtaste det unikke
nummer der står på din chip.

10XXXX
4.

Når du har gjort det, kan du vælge et særligt tema
for lyset i dyrene. Det gør du under fanen ”tema”.
Hvis du vil prøve et andet tema senere kan du gøre
det.

5.

Placér det vedlagte klistermærke på fronten af din
cykelhjelm.

6.

Når du cykler forbi dyrene med din cykelhjelm, vil
ZOO-dyrene nu registrere, at du nærmer dig og
sætte gang i dit valgte lysshow.

Lighting Metropolis
Siden 2016 har Egedal Kommune deltaget i det
tværkommunale InterReg-projekt Lighting Metropolis.
Egedal har i samarbejde med både universiteter og
virksomheder, arbejdet på at skabe en sikrere, tryggere
og mere attraktiv cykelsti, ved hjælp af lys og
teknologi. Stien skal motivere skoleelever til at tage
cyklen – og huske hjelmen.
Lighting Metropolis er et levende laboratorium for
udviklingen af intelligent og smart belysning til
fremtidens byer og samfund.
Projektet er støttet af både vejdirektoratets Supercykelstipulje og InterReg.

Kontaktinformation
SuperZOOkelsti@egekom.dk
www.egedalkommune.dk/superzookelsti

Egedal Kommune
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