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Lillestrøm, 16. august 2015 

SLF Lillestrøm og omegn ønsker å samarbeide og bidra med tiltak i den europeiske 

mobilitetsuken 2015 

 Vi viser til tidligere kontakt mellom SLF Lillestrøm og omegn og Skedsmo kommune ang den 

europeiske mobilitetsuken, særlig vårt brev av 10.10.14 (der vi etterlyste permanente oppfølgingstiltak) og 

mailkontakt våren 2015 (der det ble bekreftet at Skedsmo kommune også i september 2015 deltar på 

mobilitetsuken). 

Sykling som folkehelse og miljøtiltak 

er ett av våre satsingsområder og vi synes 

derfor at det er svært positivt at mobilitets-

uken har blitt en årlig tradisjon i Skedsmo 

kommune.  

Årets tema er «Velg rett reisemiks», 

dvs mobilitetsuken oppfordrer folk til å 

«kombinere ulike transportmuligheter for å få 

en effektiv og miljøvennlig reise». Vi mener 

at det også i år bør settes fokus på sykkel som 

transportmiddel - i kombinasjon med andre 

transmidler (særlig kollektivtransport). 

 

Tematikken er av stor interesse for lokale syklister. Selv om Lillestrøm fire ganger har blitt kåret til 

landets beste sykkelby i undersøkelsen Syklist i egen by, så har spørsmålet «Hva synes du om mulighetene 

til å ta med sykkel på kollektive transportmidler/ lokale reiser?» i denne undersøkelsen alltid blitt besvart 

nokså kritisk av våre medlemmer. 

Vi ønsker derfor også i år å samarbeide med Skedsmo kommune i mobilitetsuken. Vi vurderer bl a 

konkrete tiltak for å markedsføre reparasjonsstativet foran Lillestrøm togstasjon (jf vedlegg). Vi ber om en 

kort tilbakemelding pr mail til lillestrom@syklistene.no med informasjon om kommunens planlagte tiltak og 

vi deltar gjerne på et kort samarbeidsmøte i nærmeste framtid for å koordinere våre bidrag. 

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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