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www.syklistene.no/lillestrom

Til Skedsmo kommune,
v/ Frode Hofset
Lillestrøm, 20. oktober 2013

SLF Lillestrøm og omegn foreslår sykkelgate som Aksjon skoleveg - tiltak
Vi viser til tidligere kontakt med Skedsmo kommune ang bedre tilrettelegging for økt sykling
av barn og ungdom, særlig på vei til og fra skolen.
Syklistenes Landsforening (SLF) arbeider som landsomfattende, ideell organisasjon for mer
og tryggere sykling – både nasjonalt og lokalt. Vårt lokallag ble stiftet mai 2011 og har som
mål er å gjøre Lillestrøm og omegn enda bedre og tryggere for sykkeltrafikk, ikke minst for
de svakeste trafikanter som barn og eldre. Barn og sykling er derfor - ved siden av
vintersykling og sykling som folkehelse- og miljøtiltak - ett av våre satsingsområder.
Vi oversender herved forslag til Aksjon skoleveg 2014 – egen sykkelgate som sikrer gode og
trygge skoleveg for barn og ungdom til og fra ungdoms- og videregående skole (og
barnehagen) i Lillestrøm. Vedlagte kart skisserer området der vi mener at en eller flere
sammenhengende sykkelgater kan være aktuell/e i Lillestrøm. Slik sykkelgate kunne fungere
som et viktig bidrag til å sikre gode og trygge skoleveier til mange elever fra Kjellervolla
skole, Skedsmo og Lillestrøm vgs samt barn (og deres foreldre) fra Volla barnehage (jf
vedlegg 1). En sykkelgate kan brukes som del av hovedsykkelnett og for å prioritere sykkel
(og her også gående). Fordelen med sykkelgater er at gående og syklende har god plass - og
egne arealer. Motorvogn derimot kan bare på spesielle vilkår kjøre i en sykkelgate (f eks ved
nødvendig kjøring til eiendommene som ligger i gata), jf illustrasjonsbilde i vedlegg 2.
Ved ev spørsmål ta gjerne kontakt per mail til lillestrom@syklistene.no!

Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* brevet er godkjent uten underskrift og ekspedert kun per mail

Vedlegg: Kart over beliggenheten av mulig/e sykkelgate/r i Lillestrøm

Vedlegg 1 – Sykkelgate mellom Kjellervolla skole, Skedsmo vgs og Volla barnehage i
Vestbygate, Lillestrøm vgs og kollektivterminalen

Kilde: Sykkelkart fra www.skedsmo.kommune.no

Vedlegg 2 – Sykkelgate (illustrasjonsbilde fra Freiburg i Tyskland – kilde: SLF LOO)

