
           

Michelins mål er å bidra til å forbedre bærekraftig transport ved å utvikle, produsere og selge dekk for alle typer kjøretøy. Michelin 
publiserer også reise-, hotell- og restaurantguider samt tilbyr elektroniske reisetjenester på Viamichelin.com. Michelins hovedkontor 
ligger i Clermont-Ferrand i Frankrike. Michelin har sysselsetter 115 000 mennesker i over 170 land, hvorav ca 300 ansatte i Norden. 
For mer informasjon besøk gjerne vår nettside www.michelin.com eller www.michelin.no. 
 

 

PRESSEMELDING 
Oslo, 21. oktober 2014 
 

Bli synlig i trafikken med refleksvest fra Michelin  
 
Torsdag 23. oktober deler Michelin-mannen ut gratis  refleksvester til syklister på utvalgte 
sykkelsteder i Oslo. 
 
Målet er å øke synligheten for 
syklistene nå som høstmørket er 
kommet, og dermed bidra til en 
tryggere trafikksituasjon. 
 
– Michelin har engasjert seg i 
trafikksikkerhetsspørsmål som 
også går ut over produksjon av 
sikre dekk. Med denne aktiviteten 
vil vi bidra til å øke syklistenes 
synlighet i trafikken, samtidig som 
det er viktig å understreke at alle 
trafikanter har et felles ansvar for 
å redusere antallet trafikkulykker, 
sier Lennart Lomaeus, 
trafikksikkerhetsansvarlig i Michelin i Norden.  
 
Michelin er en partner i WHOs satsning på trafikksikkerhet, ”Decade of Action For Road Safety 2011-2020” 
som har som mål å forhindre målet fem millioner dødsfall i trafikken over hele verden til og med 2020. 
 
Du som vil synes bedre når du sykler i høstmørket kan se etter Michelin-mannen som deler ut gratis 
refleksvester i Oslo sentrum torsdag denne uken. 
 
07.00 – 09.00 Torggata 
15.00 – 17.00 ved Majorstukrysset. 
 
Flere vil sykle med bedre sikkerhet 
I følge en undesøkelse utført i mai på vegne av Oslo kommune følte bare ni prosent seg trygge når de syklet 
i hovedstaden. Mange lot være å sykle på grunn av dårlig trafikksikkerhet, og av de som sjelden eller aldri 
syklet kunne seks av ti tenke seg å sykle oftere. 75 prosent av disse hadde syklet oftere dersom de hadde 
følt at trafikksikkerheten var bedre. 
 
Lenker til mer informasjon:  
http://www.roadsafetyfund.org/Pages/default.aspx  
http://www.who.int/roadsafety/en/  
 
 
 
 
For mer informasjon vennligst kontakt: 
Lotta Wrangle, pressekontakt Michelin Nordic 
Telefon +46 8 709 07 76, mobil: +46 72 250 07 40 
E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com 


