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Til ordføreren i Skedsmo kommune 

m/ kopi til rådmannen og varaordføreren 

Lillestrøm, 15. oktober 2014 

SLF Lillestrøm og omegn gratulerer Skedsmo kommune med første plass i 

sykkelundersøkelsen ”Syklist i egen by 2014” 

Lillestrøm er den byen i Norge hvor syklistene føler seg tryggest. Lokale syklister synes 

forholdene i Lillestrøm jevnt over er gode, og at også framkommeligheten er god. Dette viser 

resultater fra undersøkelsen Syklist i egen by som Syklistenes Landsforening har gjennomført 

blant sine medlemmer, og som ble presentert under sykkelkonferansen i dag, jf vedlegg. 

Etter 2008, 2010 og 2012 ble Lillestrøm altså for fjerde gang kåret til Norges beste sykkelby! 

Vi mener at kommunen med rett kan være stolt over slike tilbakemeldinger fra lokale 

syklister! Akkurat som i 2012 så ønsker vi også i år å være tidlig ute med å gratulere 

ordføreren og alle de ansatte i kommunens administrasjon! De gode resultater fra denne 

brukerundersøkelsen viser at kommunen lykkes i sitt arbeid for stadig bedre sykkelforhold i 

Lillestrøm og omegn! 

 

SLF Lillestrøm og omegn ønsker også framover å være 

en god samarbeidspartner for kommunen i dette viktige 

arbeid. Som en konstruktiv bidragsyter fokuserer vi først 

og fremst på de mange positive sider ved sykling og 

sykkelgleden, men vi har særlig fokus på 

 sykling som folkehelse og miljøtiltak 

 å fremme barn og sykling 

 å fremme vintersykling 

Vi har mange gode forslag på konkrete tiltak slik at 

kommunen kan bli en enda bedre sykkelby i årene som 

kommer, og er godt rystet til undersøkelsen i 2016…  

Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med Skedsmo kommune! Gratulerer og 

lykke til videre! 

 

Mvh 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn* 

www.syklistene.no/lillestrom 
* brevet er godkjent uten underskrift og ekspedert kun per mail 
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