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Til Skedsmo kommune
v/ Stig Ervland, Øyvind Wahl og Frode Hofset
Lillestrøm, 31. januar 2015

SLF Lillestrøm og omegn savner logo til Lillestrøm sykkelby
Vi viser til tidligere kontakt ang samarbeid på messe aktiv 24.-26. april 2015, senest
vårt brev av 25.01.15 og planleggingsmøte med Stig Ervland, Øyvind Wahl og Frode Hofset
30.01.15. Vi takker en gang til for invitasjonen til å bli med på messe aktiv. Vi synes det er
veldig bra at kommunen velger å delta som Lillestrøm sykkelby på dette arrangementet. På
denne måten rettes oppmerksomheten på syklingen allerede forholdsvis tidlig i friluftslivets år
2015. I tillegg var det godt å høre at kommunen også i år skal delta på den europeiske
mobilitetsuka i september 2015. Vi skal avklare konkrete detaljer internt i SLF og kommer
tilbake til saken senest 11.02.15, men regner med at vi blir med på messe aktiv.
Vårt lokallag har som mål å gjøre
Lillestrøm og omegn enda bedre for
sykkeltrafikk. Vi har særlig fokus på




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

…og mener at sykkelen er en del av
løsningen for veldig mange av våre
samfunnsproblemer, særlig lokalt.
En satsing på sykkel kan bidra til å forbedre
lokalsamfunnet f eks med tanke på
folkehelse, trafikksikkerhet, miljø- og
naturvern, luftkvaliteten, arealproblemer osv.
Vi mener at Skedsmo kommune kan markedsføre
sykkelbyen mye mer aktivt og fargerikt. Tidligere har
vi f eks foreslått at kommunens rødmalte sykkelfelt
pyntes med en liten hilsen til lokale syklister (jf bildet
til venstre). Dette er en enkel og rimelig måte for
kommunen å vise at man ser og verdsetter sine
innbyggere som velger sykkel som miljøvennlig
transportform…

Når kommunen nå deltar som sykkelby på messe aktiv så mener vi at dette gir en
veldig god anledning til å arrangere en liten konkurranse…
Vi foreslår herved at alle lokale syklister og innbyggere inviteres til å komme med
forslag til egen logo for sykkelbyen Lillestrøm. På disse tre dager i april kan barna f eks
inviteres til å tegne et bilde av sin egen sykkelby, men også voksne syklister skulle inviteres
til å bli med… Hva med å sette ned en liten jury som vurderer og premierer forslagene på
søndag, 26.04.15?
Det er ikke sikkert at man finner og
velger den formelle logoen for sykkelbyen
i løpet av disse tre messedager. Kanskje
dette bare er begynnelsen på en prosess
som koordineres i samarbeid med
kultursektoren og som fører til at logoen
presenteres på årets sykkelfestival eller på
sykkelens dag 09.05.15? Vi mener at her
kan alle inkluderes – fra designmiljøet på
Høgskolen på Kjeller til elever på
grunnskoler og videregående skoler i
Skedsmo kommune. Vi er gjerne med på
dette og sender allerede nå et første (ikke
så veldig alvorlig) forslag til logoen til
sykkelbyen som fire ganger ble kåret til
den beste i hele landet (jf bildet til høyre)

Keep cycling!

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

