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Til treningssentrene i Skedsmo kommune 

Lillestrøm, 26. november 2012 

SLF Lillestrøm og omegn ønsker å samarbeide med lokale treningssentre 

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

mer og tryggere sykling – både nasjonalt og lokalt. SLF har lokallag over hele landet og SLF 

Lillestrøm og omegn ble stiftet mai 2011. Vårt mål er å gjøre Lillestrøm og omegn enda bedre 

for sykkeltrafikk og syklingen enda mer populær 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 

Vi arrangerer lokale sykkelturer og andre aktiviteter avhengig av ønsker fra våre medlemmer. 

Vi har også et samarbeid med utvalgte sykkelbutikker i Skedsmo kommune der våre 

medlemmer får spesielt gode priser på sykler, utstyr og vinterservice, jf vedlegg.  

Lillestrøm ble 2012 for tredje gang kåret til Norges beste sykkelby. Dette vil vi gjerne feire 

med våre medlemmer ved å gi dem flere lokale medlemsfordeler (i tillegg til rabattordningen 

med utvalgte sykkelbutikker).  Undersøkelser viser at for mange er treningssenteret 

hovedarena for trening. Vi tror at mange syklister er særlig interessert i 

”innendørstrening” i vinterhalvåret. Vi ønsker derfor å inngå et samarbeid med lokale 

treningssentre! Hva med et samarbeid der dere tilbyr våre medlemmer et gunstig 

”vinterabonnement”, f eks i perioden januar til mars (gjerne med spesielle tilbud til syklister 

som spinningsgrupper, styrketrening for støttemuskulatur som mage, rygg, nakke mm)? 

Vi ber om en kort, skriftlig tilbakemelding per mail til lillestrom@syklistene.no innen 

10.12.12! Hvis dere er interessert i et samarbeid, kan vi gjerne diskutere nærmere hva slags 

tilbud dere ønsker å gi våre medlemmer - og gjerne inngå en enkel avtale i løpet av desember 

(jf vedlagte avtale med sykkelbutikker). 

Mvh 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn* 

www.slf.no/lillestrom 
 
* brevet sendes bare per mail - uten signatur 
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Tre hestehoder foran - Lillestrøm på topp igjen! 

Lillestrøm ble i år for tredje gang kåret til Norges beste sykkelby i 

brukerundersøkelsen Syklist i egen by som ble gjennomført av 

Syklistenes landsforening. Dette vil vi gjerne feire med våre 

medlemmer, jf info nedenfor om rabatt for SLF medlemmer i 

utvalgte sykkelbutikker i kommunen. Samtidig har vi utfordret 

kommunen ved å sende brev til rådmannen med 10 tips til å bli en 

enda bedre sykkelby. 

 
 

 

 

 

 

Som takk for at du sykler får du rabatt i sykkelbutikker! 
 

SLF Lillestrøm og omegn har i november 2012 inngått et 

samarbeid med Stigs verksted på Strømmen og G-sport i 

Lillestrøm som tilbyr våre medlemmer (mot fremvisning av 

medlemskort) opp til 20 % rabatt på sykler, sykkelutstyr og/eller 

vinterservice av sykkel! Sjekk tilbudet i butikkene - og ta gjerne 

med venner som ikke er SLF medlem. De kan bli medlemmer der 

og da - og få umiddelbart de samme gode priser  

 
 

 
 

 

 

Kom til vintersykkeldagen i Lillestrøm den 08.12.12! 

Hele 25 % rabatt kan du som SLF medlem få på ”sykkelvarer 

tiltenkt vintersesongen” hos Anton sport i Lillestrøm på lørdag, 

08.12.12 kl 13-15. Denne dagen gjentar vi vintersykkeldagen fra 

februar 2012. Denne gangen har vi også invitert kommunen til å 

bli med og informere interesserte syklister om hvordan 

vedlikehold av sykkelveier om vinteren skal bli bedre i år. 

Resultater fra undersøkelsen Syklist i egen by viser at Lillestrøm 

kan bli mye bedre her - slik at flere sykler også i vinterhalvåret! 
 

 

 

E-nyhetsbrevet sendes til alle medlemmer i vårt lokallag med kjent mailadresse. 

Send mail til lillestrom@syklistene.no, hvis du ønsker å motta eget eksemplar per mail! 

(eller hvis du ikke ønsker å motta framtidige e-nyhetsbrev) 

SLF LOO – 18.11.12 
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