
 

PRESSE  MELDING 
SLF Lillestrøm og omegn – 04.12.12 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer i samarbeid med Skedsmo kommune og Anton sport 

til vintersykkeldag 08.12.12 og kampanjen ”Vintersyklist søkes” i perioden januar – 

mars 2013. 

Bakgrunn 

I brukerundersøkelsen Syklist i egen by ble Lillestrøm i 2012 for tredje gang kåret til Norges beste sykkelby. 

Men samtidig fikk byen dårlig tilbakemelding fra lokale syklister når det gjelder sykkelforhold om vinteren 

(jf vårt brev til rådmann med 10 tips til å bli en enda bedre sykkelby). Generelt sett så er det fire av fem 

syklister her i landet som velger å sette bort sykkelen på vinteren, mens halvparten fortsetter å sykle i 

Sverige og Finland der vinteren er like kald og snørik. Økt sykkelandel om vinteren forutsetter blant annet at 

vintervedlikeholdet av sykkelfelt og sykkelveier forbedres. SLF Lillestrøm og omegn ønsker flere 

vintersyklister på veiene og vil derfor sette fokus på tema vintersykling. Med oss har vi gode 

samarbeidspartnere som Skedsmo kommune og Anton sport. 

Vintersykkeldag 

For andre gang i 2012 arrangerer SLF Lillestrøm og omegn vintersykkeldag i samarbeid med sykkelbutikk 

Anton sport i Lillestrøm. På lørdag, 08.12.12 kl 13-15 får våre medlemmer får ekstra gode priser denne 

dagen (25 % rabatt på sykkelvarer tiltenkt vintersesongen). Man kan egentlig alltid sykle – snø og kulde er 

ikke et stort problem, så lenge man har riktig utstyr. Piggdekk, lys og varme hender er det viktigste for en 

sikker og behagelig sykling. Også en representant fra Skedsmo kommune vil være tilgjengelig for å 

informere om drift av sykkelveinettet om vinteren mm. Ved interesse sykler vi også en liten tur sammen 

rundt den lille byrunden i Lillestrøm! 

”Vintersyklist søkes”  

SLF Lillestrøm og omegn gjennomfører i samarbeid med Skedsmo kommune kampanjen "Vintersyklist 

søkes ". Vi inviterer 10 vintersyklister til å teste sykkelforholdene i Lillestrøm og omegn - nå i 

vintersesongen! Planlagt prosjektperiode er januar - mars 2013, men syklister som ønsker å bli med kan 

melde seg allerede nå! Vi ønsker oss vintersyklister i alle aldre og gjerne bosatt i forskjellige deler i 

Skedsmo kommune. Vintersyklister bes om å rapportere jevnlig til SLF Lillestrøm og omegn som da 

videreformidler rapportene til kommunen. Alle deltakere får utdelt lykt og refleksvest ved oppstart. Mer info 

fås i prosjektbeskrivelsen, ved å sende mail til lillestrom@syklistene.no eller ved å kontakte overingeniør 

Frode Hofset i planavdelingen i Skedsmo kommune (tlf 6693 8463) og/eller nestleder og pressekontakt i 

SLF Lillestrøm og omegn Bjørn R. Bergersen (mobil 934 06 459). Se også vedlagte e-nyhetsbrev! 
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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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