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Beste Lock’n’Go gebruiker,
De zomervakantie is weer voorbij en het 'gewone' leven is weer begonnen. De herfst komt
er aan en hopelijk kunnen we nog een paar maanden lekker droog doorfietsen. Voor
Lock'n'Go gebruikers dus geen probleem want ook in de wintermaanden kunt u gewoon uw
fiets 24 uur per dag veilig stallen in één van de Lock'n'Go stallingen in Nederland.
Samenwerking van OV-fiets, Ecosol en Lock'n'Go
Om de OV-fiets nog beter bereikbaar te maken werken OV-fiets, Ecosol en
Lock’n’Go samen. Het vierde kwartaal van 2009 zal dit resulteren in een
pilot in Haarlem. Deze pilot houdt in dat OV-fietsabonnementhouders,
buiten het station, ook een OV-fiets kunnen huren op twee andere
centrumlocaties in Haarlem. De locaties voor deze pilot zijn het Houtplein
en het Verwulft (druk verkeerskruispunt met in- en uitstapplaatsen voor veel
stadsbussen en de Zuidtangent). Met deze extra servicepunten kan de OVfiets intensiever ingezet worden. De OV-fiets komt, op momenten dat deze
niet gebruikt wordt, weer beschikbaar voor andere huurders.
De OV-fiets is de snelle en flexibele huurfiets voor het laatste stukje van uw
reis naar uw bestemming. Hij is te huur op bijna 200 locaties, vooral bij NSstations. Maar ook bij metro-, busstations, P+R terreinen, enkele
bedrijventerreinen en in stadscentra. Zie ook www.ovfiets.nl. Ecosol is op een
breed terrein van re-integratie, scholing, leren en werken, dagbesteding en
maatschappelijke participatie werkzaam. Zie ook www.ecosol.nl
Lock’n’Go is uw veilige fietsenstalling. Binnenkort kan men vanuit de
Lock’n’Go-stalling in Haarlem ook een OV-fiets huren.
Wij houden u op de hoogte van de verdere de ontwikkelingen.

Fiets en doe mee met de Week van de Vooruitgang 2009
In de Week van de Vooruitgang, 13 t/m 22 september 2009, staat het licht
op groen voor duurzame mobiliteit. Het thema is dit jaar 'voor een beter
(leef)klimaat'. Deze Nederlandse week is onderdeel van de European
Mobility Week. In 2009 is het Europese thema 'improving city climates'. Wat kunt
u dan nog beter doen dan op de fiets te stappen en gratis en veilig uw fiets
stallen in de Lock’n’Go. Dit is goed voor de leefomgeving, de portemonnee
en bovenal de gezondheid. Wat levert u dit op? Klik hier voor de fietscalculator.
Welke activiteiten waar in Nederland plaatsvinden kunt u vinden op
www.weekvandevooruitgang.nl

Lock'n'Go & het Bloemencorso in Valkenswaard
Op maandag 14 september kunt u de corsowagens van het
Bloemencorso 2009 op de Markt bekijken. Dit is mogelijk van 10:00
uur tot 22:00 uur, met om 19:30 uur muzikale optredens. Natuurlijk
kunt u ook uw fiets veilig stallen tijdens dit jaarlijkse evenement.
Lees hier meer >

Lock'n'Go tijdens Cult & Tumult in Veldhoven
Wist u dat u ook tijdens het jaarlijkse cultureel evenement Cult &
Tumult in de Gemeente Veldhoven uw fiets gratis en veilig kunt
parkeren in één van de Lock'n'Go stallingen in en om het
Citycentrum. Voor meer informatie kijk op www.cultentumult.nl en/of
www.lockngo.nl
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