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Til sykkelbutikker i Skedsmo kommune
Lillestrøm, 9. oktober 2012

SLF Lillestrøm og omegn ønsker samarbeid med lokale sykkelbutikker
Syklistenes Landsforening (SLF) er en landsomfattende, ideell organisasjon som arbeider for
mer og tryggere sykling – både nasjonalt og lokalt. SLF har de siste årene arbeidet målrettet
med å starte lokallag i byer over hele landet og SLF Lillestrøm og omegn ble stiftet mai 2011,
kort tid etter sykkelfestivalen i Lillestrøm.
Lillestrøm ble 2012 for tredje gang kåret til Norges beste sykkelby. Dette vil vi gjerne feire
med dere. 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)
• gi gode tilbud til våre medlemmer (i samarbeid med sykkelbutikker i kommunen)
Vi arrangerer lokale sykkelturer og andre aktiviteter avhengig av ønsker fra våre medlemmer
(jf info på 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 trenger vi gode samarbeidspartnere, f eks sykkelbutikkene i kommunen! Som
dere vet er det et stort potensial for mer sykling - med tilsvarende gevinster for helse og miljø
(og sykkelbutikker  ).
Vi ønsker å tilby våre ca 200 medlemmer i Lillestrøm og omegn en rabattordning i
samarbeid med lokale sykkelbutikker. Her er det mye som kan tenkes – alt fra 10 % rabatt
på nye sykler til 20 % rabatt på reparasjoner i vintersesongen… jf siste side i vedlagte
sykkelblad På sykkel (…der også deres butikk snart kan nevnes!)
Vi vil gjerne informere våre medlemmer om rabattordningen allerede i begynnelsen av
november. Vi ber dere derfor om en kort, skriftlig tilbakemelding per mail til
lillestrom@syklistene.no innen 31.10.12 om dere er interessert i et samarbeid. I så fall,
hva slags rabatt ønsker dere å tilby våre medlemmer.
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