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Til Skedsmo bibliotek,  

v/ Elisabeth Engø 

Lillestrøm, 13. oktober 2012 

SLF Lillestrøm og omegn ønsker å gi gave til Skedsmo bibliotek pga de gode 

resultater i sykkelundersøkelsen ”Syklist i egen by 2012” 

Vi viser til tidligere kontakt mellom SLF Lillestrøm og omegn og Skedsmo kommune etter at Lillestrøm for 

tredje gang ble kåret til Norges beste sykkelby, særlig til vårt brev til rådmannen av 08.10.12 med 10 tipps til å 

bli en enda bedre sykkelby. 

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 kort tid etter sykkelfestivalen i Lillestrøm i mai 2011 ble lokallaget SLF Lillestrøm og omegn stiftet. 

Lillestrøm ble 2008, 2010 og 2012 kåret til Norges beste sykkelby og kommunen kan være stolt av gode 

tilbakemeldinger fra lokale syklister. Vi vil i denne sammenheng gjerne gi en liten gave til kommunens 

bibliotek. Hvis biblioteket er interessert så vil vi gjerne donere følgende bøker til den lokale samlingen av 

sykkelrelaterte bøker: 

”Sykkelturer i Oslo” om urban sykkelglede i hovedstaden. Boka inneholder 20 turforslag i bynære 

strøk. 20 turer - 176 sider - pris kr. 178 

"I form på sykkel" av Johan Kaggestad, utgitt av Syklistenes Landsforening, pris kr 248  

Vi leverer bøkene gjerne direkte i hovedbiblioteket på Strømmen. 

Videre tillater vi oss til å vise til at SLF utgir et interessant sykkelblad. Vi mener at slik sykkelblad (og ev flere 

sykkelrelaterte publikasjoner) med fordel kan tilbys i biblioteket til landets beste sykkelby . På sykkel kommer 

ut fem ganger hvert år. Ved ev spørsmål ta gjerne kontakt med lokallaget SLF Lillestrøm og omegn og/eller 

redaktøren til På sykkel Olav Rokseth (sykkel@syklistene.no)!  

Vi ber om kort tilbakemelding om biblioteket er interessert i bøker/ bladet pr mail til lillestrom@syklistene.no. 

Mvh 
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