”Vintersyklister søkes”
Prosjektbeskrivelse
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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 i januar - mars 2013. 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 syklistenes rapporter til kommunen. Alle
deltakere får utdelt lykt og refleksvest ved oppstart og blir invitert til et evalueringsmøte ved
slutten av prosjektperioden. Mer info fås nedenfor, ved å sende mail til
lillestrom@syklistene.no og ved å ringe nestleder og pressekontakt i SLF Lillestrøm og
omegn Bjørn R. Bergersen (mobil 934 06 459) eller overingeniør Frode Hofset i
planavdelingen i Skedsmo kommune (tlf 6693 8463).
Selv om Lillestrøm i brukerundersøkelsen Syklist i egen by ble kåret til Norges beste
sykkelby, har kommunen fått dårlig tilbakemelding fra lokale syklister i Lillestrøm og omegn
når det gjelder sykkelforhold om vinteren. Her har sykkelbyen/ kommunen trolig et stort
forbedringspotensial – og dette ønsker vi å dokumentere i prosjektet ”Vintersyklist søkes”!
Men vanskelige sykkelforhold om vinteren er dessverre ikke noe som bare finnes i Skedsmo
eller på Romerike. I Norge er det fire av fem syklister som velger å sette bort sykkelen når
vinteren kommer (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 (jf også vårt brev til rådmann med 10
tips til å bli en enda bedre sykkelby). Vi synes det er veldig bra at Skedsmo kommune er med
i prosjektet og viser på denne måten at resultatene fra brukerundersøkelsen tas på alvor!
Med varme klær og en vinterklar sykkel med piggdekk, godt lys etc, er det ingen grunn til å
parkere sykkelen for vinteren. Vi håper derfor å kunne vinne 10 vintersyklister som vil teste
sykkelforholdene i Skedsmo i januar – mars 2013! Interesserte syklister som ønsker å bli med
kan melde seg på ved å sende mail til lillestrom@syklistene.no! Syklistene som ender opp
som deltagere vil få utdelt lys og refleks og vil være med i trekningen av en ”sykkelgave” ved
slutten av kampanjen!
Vi ber våre 10 vintersyklister om å
- sykle minst to dager i uka til og fra arbeid eller skole i vintersesongen 02.01. - 20.03.13
- føre loggbok og gi jevnlig tilbakemelding på sykkelnett og vedlikehold per mail til
lillestrom@syklistene.no
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Hvem kan delta? Vi ønsker oss syklister i alle aldre (minstealder 16 år – og forutsatt at
syklistens foresatte samtykker ), menn og kvinner og gjerne personer som hittil har valgt å
parkere sykkelen om vinteren. Men også du som allerede er vintersyklist og ønsker å bidra
med tilbakemeldinger til oss på hva som fungerer bra og dårlig er hjertelig velkommen!
Tidsplanen:
16.12.12
18.12.12
19.12.12
20.12.12
02.01.13
22.03.13
April 2013

Frist for påmelding (via e-post)
Utvalgte deltakere kontaktes (via e-post)
Bekreftelse fra deltakere (via e-post)
Møte/ markering foran Skedsmo rådhuset
Oppstart vintersyklistprosjekt*
Avslutning av kampanjen
Avslutnings- og evalueringsmøte**

* ved behov ev oppfølgingsmøte/r i prosjektperioden
** trolig samme dag som årsmøtet i SLF LOO

Hvis du vil bli med eller har spørsmål send mail til lillestrom@syklistene.no! Ved
påmeldingen trenger vi følgende opplysninger om deg:
- navn
- alder
- mail- og postadresse
- litt info om reiserute og avstand jobb/skole samt om du har erfaring/ ingen erfaring
som vintersyklist

Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn
www.slf.no/lillestrom
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