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Til rådmannen, ordfører og varaordfører  

i Skedsmo kommune 

Lillestrøm, 26. mars 2013 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer Skedsmo kommune til lukket møte om 

vintersykling og offentlig årsmøte 16.04.13 

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

sykkelforhold i kommunen, særlig vår pressemelding om kampanjen Vintersyklist søkes samt våre 

brev til Skedsmo kommune datert 30.11.12 og 01.01.13 (jf vedlegg 1-3). 

Syklistenes Landsforening (SLF - Syklistene) 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 (SLF LOO) ble stiftet mai 2011. Vårt mål er å gjøre Lillestrøm og omegn enda 

bedre for sykkeltrafikk og syklingen enda mer populær.  

Vi ønsker å være en konstruktiv bidragsyter med fokus på sykkelgleden og de mange positive sider 

ved sykling! Som et lite lokallag er vi i vårt arbeid helt avhengig av gode samarbeidspartnere, særlig 

hos lokale myndigheter. Vi inviterer herved interesserte ansatte i kommunens administrasjon 

samt den politiske og administrative ledelsen til vårt årsmøte på tirsdag, 16.04.13 kl 19 på 

Velferden i Kjerulfsgate 34 i Lillestrøm (jf vedlegg 4). 

Ved siden av sykling som folkehelse- og miljøtiltak og tematikken barn og sykling er vintersykling ett 

av våre satsingsområder. Vi har de siste måneder gjennomført kampanjen Vintersyklist søkes, en 

brukerundersøkelse der 13 vintersyklister ”var på vei i Lillestrøm og omegn” for å sjekke 

sykkelforholdene om vinteren. Vintersyklistene samles allerede kl 18 den 16.04.13 (dvs én time før 

årsmøte). Også til sluttmøtet med våre vintersyklister er representanter fra Skedsmo kommune 

hjertelig velkommen. I motsetning til årsmøtet som starter kl 19 (og som er offentlig for alle 

interesserte syklister), så er sluttmøtet kl 18 et lukket møte, først og fremst for våre vintersyklister. Vi 

ber derfor om kort tilbakemelding/ påmelding, dersom noen fra kommunen ønsker å delta allerede fra 

kl 18. 

Ved spørsmål ta kontakt med styreleder Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) eller nestleder 

Bjørn Bergersen (mobil 93406459)! 

Mvh 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn* 

www.syklistene.no/lillestrom 

 
* brevet er godkjent uten underskrift og ekspedert per mail til postmottak@skedsmo.kommune.no 
 

VEDLEGG: (1) brev til Skedsmo kommune datert 30.11.12, (2) pressemelding datert 04.12.12, (3) brev til 

Skedsmo kommune datert 01.01.13 og (4) invitasjon til årsmøte 16.04.13 kl 19 
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VEDLEGG 1 

 
 
 

Syklistenes Landsforening  
SLF Lillestrøm og omegn 

www.slf.no/lillestrom 
lillestrom@syklistene.no 

  

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). 

Mvh 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn 

www.slf.no/lillestrom 
 

Brevet er godkjent og ekspedert per mail uten underskrift 
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VEDLEGG 2 

 

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! 

 

 

http://www.syklistene.no/Nyheter/lillestrom_vinner_for_tredje_gang
http://www.syklistene.no/Nyheter/lillestrom_vinner_for_tredje_gang
http://www.syklistene.no/Lokale_ledd_i_SLF/lillestrom/postboks/121008-radmann-tips_bedre_sykkelby.pdf
http://www.syklistene.no/Lokale_ledd_i_SLF/lillestrom/vintersykling/vintersyklistens_drommer-fra_sykkelkonferansen_2012.pdf
http://www.antonsport.no/
http://www.syklistene.no/Lokale_ledd_i_SLF/lillestrom/vintersykling/121204_slf_loo_prosjektplan_vintersyklist_sokes.pdf
mailto:lillestrom@syklistene.no


VEDLEGG 3 
 
 

Syklistenes Landsforening  
SLF Lillestrøm og omegn 

www.slf.no/lillestrom 
lillestrom@syklistene.no 

  

Til rådmannen i Skedsmo,  

m/ kopi til ordfører og varaordfører 

Lillestrøm, 1. januar 2013 

SLF Lillestrøm og omegn med fokus på og noen spørsmål om vintersykling 

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

sykkelforhold i kommunen, senest vårt brev til rådmannen av 30.11.12 der vi ba om å få 

informasjon om kontaktpersoner i kommunens administrasjon. 

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 (SLF LOO) som ble stiftet mai 2011 arbeider for at forholdene skal bli 

bedre for alle syklister i Lillestrøm og omegn. 

Vintersyklingen er ett av våre satsingsområder. I vårt brev datert 08.10.12 kom vi med en 

rekke forslag hvordan de gode resultater i undersøkelsen Syklist i egen by kunne følges opp, bl 

a med økt fokus på bedre drift/ vedlikehold av sykkelveger om vinteren. Sistnevnte var et 

område der kommunen (Lillestrøm sykkelby) fikk mye kritikk fra lokale syklister. Med andre 

ord - dette er et område der det er et stort potensial til å øke sykkelandelen, noe som trolig er 

et mål for Skedsmo kommune. 

SLF LOO starter i morgen kampanjen ”Vintersyklist søkes”. Fra 02.01. til 20.03.13 skal 13 

lokale vintersyklister teste sykkelforholdene i Lillestrøm og omegn (jf prosjektbeskrivelsen og 

”bruksanvisning” for deltakere i vedlegg 1-2). Vi anser kampanjen som et lite bidrag i 

arbeidet med å bedre sykkelforholdene i kommunen (om vinteren) i håp om å øke 

sykkelandelen på sikt. Etter prosjektperioden skal vi sende en sluttrapport til Skedsmo 

kommune. Denne rapporten skal trolig også sendes i kopi til nabokommunene Fet og 

Rælingen - der noen av våre vintersyklister er bosatt. 

Vårt brev av 30.11.12 ang kontaktpersoner i kommunens administrasjon er fortsatt ubesvart. 

Vi tillater oss derfor å sende også dette brevet til rådmannen, med kopi til ordføreren og 

varaordføreren som har stor interesse i sykkeltematikken. Syklingen har mange positive 

effekter med tanke på trafikk, miljø og helse med mer, men kampanjen ”Vintersyklist søkes” 

kan trolig forankres best i kommunens tekniske sektor. Følgende mer tekniske spørsmål 

ønsker vi få svar på innen 31.01.13: 

1. Er det noen spørsmål/ områder som kommunen er særlig interessert i når det gjelder 

vintersyklingen? I så fall kan vi ev be våre vintersyklister å ha særlig fokus på disse 

spørsmål… 

http://www.slf.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no


2. I kampanjens ”bruksanvisning” ber vi våre vintersyklister om å ringe 175 (Statens 

vegvesen) og/eller ta kontakt med tilsvarende kommune hvis de oppdager forhold som 

medfører fare for vintersyklistene våre eller andre trafikanter, f eks fordi sykkelveger 

ikke driftes skikkelig. Hvem er det som skal kontaktes i Skedsmo kommune i slike 

saker? 

3. Dette er første gang vi gjennomfører en slik kampanje og som et lite lokallag har vi 

klare ressursmessige begrensninger. Allikevel kan det tenkes at våre vintersyklister 

oppdager konkrete forhold som skulle innrapporteres mer eller umiddelbart, og ikke 

først etter kampanjen. Er kommunen interessert i slike fortløpende statusrapporter? 

Hvem er det i så fall som skal være mottaker i administrasjonen? 

Ifølge ”Hovedplan for sykkelbyen Lillestrøm/ Strømmen” (2005) spiller årstiden ”en 

vesentlig rolle for sykkelbruken… (andelen av befolkningen som syklet… fordelt på vinteren, 

mellomsesongene og sommeren). Det kan konkluderes med at sykling om vinteren er et helt 

marginalt fenomen...” I tillegg til ovennevnte spørsmål som vi håper å kunne få besvart så fort 

som mulig, ønsker vi informasjon om følgende forhold innen 28.02.13: 

a) Har Skedsmo kommune overordnete planer/dokumenter om tema vintersykling, f 

eks med tanke på drift av sykkelveger osv? Vi ønsker å få tilsendt slike 

dokumenter.  

b) Har Skedsmo kommune ved siden av ovennevnte hovedplan fra 2005 andre planer/ 

dokumenter om sykling (f eks egen sykkelstrategi, kommunedelplan for sykling 

eller lignende)? Hvis ja, så ber vi om få tilsendt disse – hvis nei, så hadde det vært 

spennende å høre om det er planlagt noe planlegging. 

c) Har Skedsmo kommune oppdatert data om omfanget av vintersyklingen? Vi 

ønsker å få tilsendt data og bakgrunnsinformasjon om kommunens sykkeltellinger 

generelt.  

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

få tilsendt svar på ovennevnte spørsmål og tilsvarende dokumenter – helst elektronisk pr mail 

til lillestrom@syklistene.no (men ev også per brev til SLF LOO, v/ sekretær, Bergvn 1, 2010 

STRØMMEN). 

 

Mvh 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn 

www.slf.no/lillestrom 
 

Brevet er godkjent og ekspedert per mail uten underskrift 
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VEDLEGG 4 

 

  
lillestrom@syklistene.no 

www.syklistene.no/lillestrom 

 Lillestrøm, 24.03.13 

 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer til årsmøte 16.04.13! 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer alle sine medlemmer, interesserte syklister og samarbeidspartnere 

til årsmøte på tirsdag, 16. april 2013 kl 19 på Velferden i Kjerulfsgate 34 i Lillestrøm. 

Som medlem i Syklistenes Landsforening (SLF) med bostedsadresse i Skedsmo, Fet eller Rælingen er 

du automatisk medlem av lokallaget SLF Lillestrøm og omegn (med møte-, tale- og stemmerett på 

årsmøtet). Men møtet er offentlig for alle syklister og vi ønsker spesielt å invitere SLF medlemmer fra 

vår nabokommune Sørum. 

Møtet innledes med en kort oppsummering av våre erfaringer med kampanjen ”Vintersyklist søkes” 

der 13 vintersyklister var ”på vei” i perioden 02.01. – 20.03.13. Du kan glede deg til fine bilder og 

spennende rapporter fra våre vintersyklister som var med i denne spesielle brukerundersøkelsen om 

vintervedlikehold av sykkelvegnettet. Kommunen/e får tilsendt vår sluttrapport, men er forhåpentligvis 

også representert på møtet vårt! 

Deretter blir det vanlig årsmøte med følgende dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent 

2. Styrets beretning og regnskap for 2012 

3. Arbeidsprogram for 2013 

4. Saker som fremlegges av styret og innkomne saker (bl a ang lokale vedtekter  og utvidelse) 

5. Valg av styre, lokalkontakter og ev valgkomité 

På vår nettside www.syklistene.no/lillestrom finner du etter hvert mer informasjon, bl a 

saksfremlegget med styrets forslag for egne vedtekter og en utvidelse av lokallaget med medlemmer 

fra Sørum kommune.  

Vårt lokallag som ble stiftet mai 2011 mangler dessverre fortsatt valgkomité. Nåværende styre er villig 

til å fortsette i ett år til, men tar gjerne imot forslag til nye/ flere styremedlemmer og/eller 

lokalkontakter. Alle SLF medlemmer fra Skedsmo, Fet eller Rælingen kan foreslår og foreslås pr mail 

til styreleder Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no), pr brev til SLF Lillestrøm og omegn, Bergvn 

1, 2010 Strømmen eller ved å kontakte vår nestleder Bjørn R. Bergersen (mobil 93406459)! 

Mvh 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn* 

www.syklistene.no/lillestrom 

 
* brevet er godkjent uten underskrift 
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