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Til rådmannen i Skedsmo,  

m/ kopi til ordfører og varaordfører 

Lillestrøm, 30. november 2012 

SLF Lillestrøm og omegn ønsker samarbeidspartnere/ kontaktpersoner i 

administrasjonen i Skedsmo kommune 

Vi viser til tidligere kontakt mellom SLF Lillestrøm og omegn og Skedsmo kommune ang 

sykkelforhold i kommunen, særlig vårt brev av 08.10.12 med ti tips 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 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 ved å synliggjøre sykkelforholdene og jobbe for sammenhengende, skiltede 

sykkelruter mm. 

Vi var trolig de første som gratulerte Skedsmo kommune da Lillestrøm i september 2012 

igjen kom på første plass i brukerundersøkelsen Syklist i egen by! I vårt brev datert 08.10.12 

kom vi med en rekke forslag hvordan de gode resultater i undersøkelsen kunne følges opp, bl 

a med økt fokus på bedre vedlikehold av sykkelveier om vinteren (her får kommunen mye 

kritikk i ovennevnte undersøkelse). I mellomtiden har vinteren kommet, mens vårt brev av 

08.10.12 fortsatt er ubesvart…  

For å forenkle og effektivisere kommunikasjonen og samarbeidet mellom vårt lokallag og 

Skedsmo kommune ønsker vi derfor å få informasjon om kontaktpersoner som er de riktige 

samarbeidspartnere i kommunens administrasjon. Syklingen har mange positive effekter med 

tanke på trafikk, miljø og helse mm og vi ønsker oss derfor kompetente samarbeidspartnere i 

alle kommunens sektorer (teknisk, helse/sosial, undervisning og kultur). 

Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med Skedsmo kommune og ber herved om å 

få tilsendt slik kontaktdata så fort som mulig, gjerne pr mail til lillestrom@syklistene.no (eller 

brev til SLF LOO, v/ sekretær, Bergvn 1, 2010 STRØMMEN). 
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