Bli med på gratis sykkelmekk på Bjølsen og gi sykkelen din en skikkelig vårpuss
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Gratis sykkelmekk for studenter
Kommer du til bensinpumpetaket ved Bjølsen Studentby tirsdag 7. mai fra
klokken 15 og utover, kan du få gratis vårpuss av sykkelen din.
- Sykkel er miljøvennlig, effektivt og en fin måte å komme seg rundt i byen
på. Fra Bjølsen Studentby sykler du for eksempel til Blindern på ti minutter,
sier student og styreleder i SiO, Vetle Bo Saga.
SiO, Bymiljøetaten og Statens vegvesen arrangerer vårpuss en ved den gamle
«Busshallen» fra 1938, der også det gamle taket til bensinpumpene er bevart.

- Jeg håper SiO kan være med å gjøre sykkel til et enda lettere valg for de
nærmere 70 000 studentene i byen, sier Vetle Bo Saga. - Sykkelbyen Oslo er i
ferd med å ta form og det vil vi i SiO være med på.
Vårpussen finner sted tirsdag 7. mai kl 15-18 på Bjølsen Studentby. Fire
mekanikere fra Bikefixx tar imot sykler så langt de har kapasitet. Det blir også
quiz, give aways, gratis sykkelkart og mulighet til å vaske sykkelen din mens
du venter.

Fakta:
SiO, Bymiljøetaten og Statens vegvesen samarbeider om gratis vårpuss av
sykler for studenter på Bjølsen Studentby tirsdag 7.mai fra kl. 15.00-18.00.
Bjølsen Studentby har totalt 1064 studentboliger, både i den vakre
verkstedhallen fra 1929 og i nye bygg.
SiO har et bevisst forhold til klima og miljø. Vi følger med på fotavtrykket vårt
og jobber med miljøtiltak innenfor alle tjenesteområder.
SiO ønsker å være med og legge til rette for at enda flere studenter sykler, og
vårpussen inngår i dette arbeidet.
Sykkelsatsningen inneholder flere tiltak. Ta også turen til Bike Kitchen
Blindern, Norges første sykkelkafé for studenter i samarbeid mellom
Bymiljøetaten, SiO Mat og Drikke og UiO. Bike Kitchen Blindern ligger i Niels
Henrik Abels hus og er åpent alle hverdager fra kl 9-15.

Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til ca. 71 000 studenter ved 26
læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest
attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et
attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 8600 studentboliger, helse-, rådgivning- og
karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud
gjennom SiO Athletica. SiO har 890 medarbeidere (500 årsverk) og en omsetning
på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no.
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