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Til ordfører og varaordfører i Skedsmo,
m/ kopi til rådmannen

Lillestrøm, 17. april 2013

SLF Lillestrøm og omegn leverer dokumentasjonsrapport fra kampanjen
Vintersyklist søkes og minner om den europeiske mobilitetsuka 2013
Vi viser til tidligere kontakt mellom SLF Lillestrøm og omegn og Skedsmo kommune, særlig tidligere
brev ang den europeiske mobilitetsuka og vår brukerundersøkelse om vintersykling.
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. SLF
Lillestrøm og omegn (SLF LOO) ble stiftet mai 2011 og har som mål er å gjøre Lillestrøm og omegn
enda bedre for sykkeltrafikk og syklingen enda mer populær. Våre satsingsområder er sykling som
folkehelse- og miljøtiltak, vintersykling samt barn & sykling.
På vårt årsmøte den 16.04.13 leverte vi et eksemplar av dokumentasjonsrapporten fra vår kampanje
Vintersyklist søkes til varaordføreren. Rapporten kan også lastes ned fra vår nettside:
www.syklistene.no/lokallag/lillestrom/vintersykling/
Ta gjerne kontakt ved ev spørsmål og/eller kommentarer! Vi deltar også gjerne på et ev møte for å
diskutere hvordan rapporten kan følges opp.
Vi tillater oss videre å minne kommunen om den europeiske mobilitetsuka som gjennomføres i
perioden 16. – 22. september 2013 (jf www.mobilitetsuken.no). Skedsmo kommune er invitert til
informasjonsmøtet i Oslo den 13.05.13, og påmeldingsfristen er allerede 30.04.13 (jf vedlagte brev fra
samferdsels- og miljøministeren). Vi håper virkelig at Skedsmo kommune er med i år! Hvis
kommunen lurer på ev (sykkel)tiltak i f m deltakelsen på den europeiske mobilitetsuka, så kan vi
gjerne sende vårt tidligere brev med ti tips til å bli en enda bedre sykkelby en gang til 
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 kun per mail

VEDLEGG: Brev fra samferdsels- og miljøministeren, datert 08.04.13

