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Til Skedsmo kommune
v/ Frode Hofset
Lillestrøm, 25. januar 2015

SLF Lillestrøm og omegn har fokus på holdningsskapende tiltak som
sykkelfestival, sykkelens dag og mobilitetsuka
Vi viser til deres epost av 23.01.15 med invitasjon til deltagelse på messe aktiv i
perioden 24.-26.04.15, samt tidligere kontakt ang arrangementer som sykkelfestival og
mobilitetssuka i Skedsmo kommune.
Syklistenes Landsforening (SLF - Syklistene) er en landsomfattende, ideell
organisasjon som arbeider for for hverdagsykling – både nasjonalt og lokalt. SLF ser på
sykkelen som løsningen i hverdagen - som framkomstmiddel til jobb, i hverdagen ellers og
som kilde til opplevelser og bedre helse. Vårt lokallag SLF Lillestrøm og omegn har følgende
satsingsområder




Sykling som folkehelse og miljøtiltak
Å fremme barn og sykling
Å fremme vintersykling

Vi takker for invitasjonen til deltagelsen på messe aktiv i april 2015. Vi setter særlig
pris på at invitasjonen kommer så tidlig. Vårt lokallag har de siste fire årene arrangert
”ferdighetsprøve for barn” på sykkelfestivalen i Skedsmo (i 2014 på CityRide), og håper å
kunne gjenta ferdighetsprøven også i år. Ferdighetsprøven er et gratis tilbud til de yngste
innbyggere/ syklister i kommunen og har vært svært populært blant barna og barnefamilier.
Det kan ev være en mulighet å tilby ferdighetsprøven på messen aktiv. Alternativt og/eller i
tillegg kan vi ev bidra med informasjon/ brosjyrer om hverdagssykling. Dette skal vi diskutere
på vårt styremøte i begynnelsen av februar. I denne sammenheng har vi flere spørsmål og
noen forslag.
I epost av 23.01.15 med invitasjon til deltagelse på messe aktiv 2015 heter det at
«sykkelbyen Lillestrøm er invitert til å delta med div sykkelrelaterte aktiviteter. Vi har fått ca
300 kvm. Kan dere stille med mannskap og promotere sykling fredag til søndag eller deler av
denne tiden? Se www.aktiv2015.no?» (jf vedlegg 1). På nettsiden www.aktiv2015.no
informeres det bl a om kostnader (jf vedlegg 2). Vi er et lite lokallag med begrensede
ressurser og trenger mer informasjon for å kunne vurdere konsekvenser av vår deltakelse. Vi
foreslår derfor å avklare detaljer om kroner og kvadratmeter på et kort møte med Frode
Hofset i begynnelsen av februar 2015. Samtidig må vi vurdere vår deltakelse i en større
sammenheng med ev andre arrangementer og holdningsskapende tiltak i løpet av dette året…

Ved siden av fysiske tiltak som bedre sykkelveger og god vedlikehold av
sykkelvegnettet (hele året!) anser vi det som svært viktig å bruke målrettede
holdningsskapende tiltak for å øke sykkelandelen (jf eksempel i vedlegg 4). Vi har derfor i
flere år oppfordret kommunen til å bli med på den europeiske mobilitetsuka og til å arrangere
årlige sykkelfestivaler. Vi mener det er positivt at sykkelbyen er representert på messe aktiv.
Samtidig håper vi at dette kommer i tillegg til deltakelsen på mobilitetsuka (som forplikter
kommunen også til permanente fysiske tiltak, jf www.mobilitetsuken.no) og at det også i år
arrangeres sykkelfestival i kommunen med landets beste sykkelby. Vi ønsker i så fall å bli
med og vil gjerne bidra både på mobilitetsuka og sykkelfestival i Skedsmo kommune!
Når det gjelder slike tiltak og arrangementer som sykkelfestival og mobilitetsuka så
tillater vi oss avslutningsvis å vise til at syklingen kan få mye større betydning i kommunens
folkehelsearbeid. Folkehelsetematikken ikke bare egner seg, men forutsetter bred medvirking
av befolkningen... Sykling er en enkel måte å medvirke og påvirke egen helse - og folkehelsa!
”Fysisk aktivitet er blant de viktigste helsefremmende faktorene og inngår som del av
folkehelsearbeidet… Tilrettelegging for aktiv transport vil også være et viktig bidrag i
folkehelsearbeidet.” (jf den nasjonale sykkelstrategien1)

Vi mener at kommunal tilrettelegging for aktiv transport/ sykling krever at det bygges
både gode sykkelveger og en aktiv sykkelkultur. Mobilitetsuka og sykkelfestivalen er
konkrete, målrettede og effektive bidrag i folkehelsearbeidet i landets beste sykkelby. I år
arrangeres ”sykkelens dag” over hele landet på lørdag 09.05.15, jf info på
www.syklistene.no/om-oss/sykkelens-dag/. Denne dagen egner seg svært godt til å arrangere
sykkelfestival i Lillestrøm…
Vi ber om en tilbakemelding om Skedsmo kommune har planer (og budsjettmidler) for
å arrangere sykkelfestival 2015 og deltakelse på den europeiske mobilitetsuka i september
2015, helst per mail til lillestrom@syklistene.no og senest tre uker etter at dette brevet er
mottatt! Takk!

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

VEDLEGG
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VEDLEGG 1
Emne: Messe aktiv 2015 24-26 april - Invitasjon til deltagelse.
Dato: 2015-01-23 16:48
Avsender: Frode Hofset <FrodeH@skedsmo.kommune.no>
Mottaker: Lillestrøm Syklistene <Lillestrom@syklistene.no>

Sykkelbyen Lillestrøm er invitert til å delta med div sykkelrelaterte
aktiviteter. Vi har fått ca 300m2
Kan dere stille med mannskap og promotere sykling fredag til søndag
eller deler av denne tiden.
Se www.aktiv2015.no
Med vennlig hilsen
FRODE HOFSET
Overing. Planavd
Lillestrøm på et minutt!
www.youtube.com/watch?v=JbwRLOhBzJc
tlf 66938463/91191475
frodeh@skedsmo.kommune.no
www.skedsmo.kommune.no

VEDLEGG 2

http://www.aktiv2015.no/

VEDLEGG 3

VEDLEGG 4

http://www.mobilitetsuken.no/delte-ut-omvendte-bompenger.5574728-76943.html

