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Til ordfører, varaordfører og rådmann i Skedsmo kommune 

Lillestrøm, 12. april 2012 

SLF Lillestrøm og omegn spør om Skedsmo kommune vurderer å bli med 

på den europeiske mobilitetsuka 

Syklistenes Landsforening (SLF) er en landsomfattende, ideell organisasjon som arbeider for 

mer og tryggere sykling – både nasjonalt og lokalt. Lillestrøm ble kåret til Norges beste 

sykkelby både 2008 og 2010, og mai 2011 ble lokallaget SLF Lillestrøm og omegn stiftet. I 

samarbeid med kommunen og andre samarbeidspartnere ønsker vi å forsvare tittelen som 

Norges beste sykkelby også i 2012  

Vårt mål er å gjøre Lillestrøm og omegn enda bedre for sykkeltrafikk ved å  

• jobbe for sammenhengende, skiltede sykkelruter og bedre helårsvedlikehold 

• fungere som høringsinstans i forbindelse med reguleringsplaner 

• synliggjøre sykkelforholdene i kommunen (sykkelvei-inspeksjoner) 

I tillegg tilbyr vi egne arrangementer avhengig av ønsker fra våre medlemmer (jf 

www.slf.no/lillestrom).  

For vårt lokallag er det viktig å være en konstruktiv bidragsyter som fokuserer på de mange 

positive sider ved sykling og sykkelgleden! Som et lite lokallag er vi helt avhengig av mange, 

gode samarbeidspartnere. Vi ønsker særlig å samarbeide med lokale myndigheter - både 

administrasjon og politikere. I denne sammenheng har vi invitert alle de politiske partiene 

som er representert i kommunestyre i Skedsmo til vårt årsmøte 17.04.12. 

Skedsmo kommune, v/ ordfører har i midten av mars mottatt brev fra Samferdselsministeren. 

I dette brevet ble mange norske kommuner, Framtidens byer, sykkelbyer oppfordret  til å bli 

med på den europeiske mobilitetsuka (jf også info her: www.bilfridag.no). SLF Lillestrøm og 

omegn ønsker å få vite om Skedsmo ta denne utfordringen?  

Vi er et lite lokallag som er helt i startfasen i vårt arbeid. Men dersom Skedsmo blir med på 

den europeiske mobilitetsuka, så vil vi gjerne tilby vårt samarbeid! Ved spørsmål ta kontakt 

med styreleder Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) eller nestleder Bjørn Bergersen 

(mobil 93406459)! 

Mvh 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn 

www.slf.no/lillestrom 
 

VEDLEGG: Brev fra Samferdselsministeren til bl a ordfører i Skedsmo kommune, datert 15.03.12 
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