
   
lillestrom@syklistene.no 

www.syklistene.no/lillestrom 

www.facebook.com/slfloo 

Til  
Skedsmo kommune, v/ kommunaldirektør Arild Hammerhaug 
postmottak@skedsmo.kommune.no 

Lillestrøm, 1. oktober 2015 

SLF Lillestrøm og omegn ønsker fortsatt å være sjåfør for de eldste syklistene 

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

diverse sykkeltiltak for bedre folkehelse og miljø, senest vårt brev av 05.08.15 ang sykkelturer med beboere 

fra kommunale sykehjem på el-transportsykkel og invitasjon til møte 06.10.15 ang oppstart av 

frisklivssentralen januar 2016 (jf vedlegg 1-2). 

             Vi deltar gjerne på møtet 6. oktober 

ang Frisklivssentralen 2016. Men samtidig 

bekrefter vi herved nok en gang at flere av 

våre styremedlemmer og lokalkontakter 

gjerne vil komme i gang som sjåfører på 

turer med beboere fra kommunale sykehjem 

på el-transportsykkel – allerede i år! Som 

frivillig organisasjon har vi omfattende 

erfaring med å arrangere lokale sykkelturer, 

og fra før har vi et godt samarbeid med 

Helse- og sosialsektoren fra Skedsmo 

kommune (jf vedlegg 3-4). Vi vil altså 

gjerne utvide vårt samarbeid og stille som 

frivillige taxisjåfører på turer med 

kommunens eldste syklister, gjerne før 

vinteren kommer. 
 

Men etter vår mening må en del skriftlige rutiner komme på plass, før vi kan kjøre i vei! Vi har i 

denne sammenheng innhentet erfaringer fra andre kommuner som bruker el-sykler for sykehjemsbeboere og 

har også fått tilsendt diverse dokumenter som bruksanvisning for el-transportsykkel, registreringsskjema og 

retningslinjer for frivillige samt taushetserklæring. Vi foreslår et kort oppstartsmøte med representanter fra 

Helse- og sosialsektoren i Skedsmo og regner med en rask tilbakemelding fra Skedsmo kommune per mail 

til lillestrom@syklistene.no! 

Mvh 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn* 

www.syklistene.no/lillestrom 
 
* brevet er elektronisk godkjent og ekspedert kun per mail 
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VEDLEGG 1 

   
lillestrom@syklistene.no 

www.syklistene.no/lillestrom 

www.facebook.com/slfloo 

Til  
Skedsmo kommune, v/ sykkelplanlegger Kirpal Singh 
postmottak@skedsmo.kommune.no  

Lillestrøm, 5. august 2015 

SLF Lillestrøm og omegn ønsker å øke sykkelandelen blant de eldste syklistene 

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

tiltak som forbedrer sykkelforhold og øker sykkelandelen i kommunen, senest telefonsamtalen av 17.07.15 

med Kirpal Singh fra Planavdelingen ang sykkelturer med beboere på kommunale sykehjem ved hjelp av el-

transportsykkel (http://triobike.com/projects/triobike-taxi/). 

Sykling som folkehelse- og miljøtiltak er ett av våre satsingsområder, og vi synes derfor det er svært 

positivt at Skedsmo kommune ønsker å tilby beboere fra kommunale sykehjem sykkelturer ved hjelp av 

egne kommunale el-transportsykler. Vi har omfattende erfaring med å arrangere lokale sykkelturer, jf f eks 

informasjon om våre bynære sykkelturer i Friluftslivets år 2015 i vedlegg 1. Vi har også vært i kontakt med 

daglig leder Nina Martinussen fra Sagenehjemmet i Oslo som har hele fire el-sykler i drift (og som velger å 

presentere seg selv «på sykkel» på sin egen nettside, se nedenfor). Martinussen bekreftet at Sagenehjemmet 

har svært gode erfaringer med dette tiltaket
1
 og at de bruker kontrakter med sine frivillige sjåfører. Sagene-

hjemmet anbefaler særlig å bruke flere el-sykler, slik at flere beboere kan dra på sykkeltur sammen med 

hverandre. 

 

                                                           
1 jf http://www.nrk.no/ostlandssendingen/nye-el-sykler-pa-sagenehjemmet-1.11401512 og  
http://www.osloby.no/nyheter/Fra-rullestol-til-el-sykkel-7395954.html 

mailto:lillestrom@syklistene.no
http://www.syklistene.no/lillestrom
http://www.facebook.com/slfloo
mailto:postmottak@skedsmo.kommune.no
http://triobike.com/projects/triobike-taxi/
http://www.syklistene.no/lokallag/lillestrom/folkehelse-og-miljotiltak/
http://www.diakonhjemmet.no/omsorg
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/nye-el-sykler-pa-sagenehjemmet-1.11401512
http://www.osloby.no/nyheter/Fra-rullestol-til-el-sykkel-7395954.html


 

SLF Lillestrøm og omegn har allerede et svært godt samarbeid med Helse- og sosialsektoren i 

Skedsmo kommune i f m tilbudet av «sykkelkurs for innvandrerkvinner» (i samarbeid med den kommunale 

flyktningavdelingen, se vedlegg 2). Vi håper derfor at vi også i denne saken her kan etablere et godt 

samarbeid med kommunale sykehjem. Flere av våre styremedlemmer og lokalkontakter har i mellomtiden 

bekreftet at de kunne tenke seg å bidra med noe. Ev kan vi også være behjelpelig med å rekruttere flere 

sjåfører blant våre medlemmer. Vi bekrefter herved nok en gang at vi gjerne vil samarbeide med kommunen 

når det gjelder dette flotte tilbudet. 

Vi foreslår at vi diskuterer detaljene på et kort samarbeidsmøte i løpet av august. Etter vår mening er 

det bl a viktig å fa på plass en klar ansvarsfordeling mellom Skedsmo kommune/ sykehjem og vårt lokallag/ 

de frivillige sjåfører (skriftlige avtaler/ kontrakter mellom kommunen og de frivillige sjåfører mm). 
 

Mvh 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn* 

www.syklistene.no/lillestrom 
 
* brevet er elektronisk godkjent og ekspedert kun per mail 
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VEDLEGG 2  

 

Velkommen til cafedialog om Friskliv og folkehelse 

Tirsdag 6. oktober kl.18.00 

I Kantinen, Skedsmo rådhus, Lillestrøm 

Skedsmo kommune starter Frisklivssentral i januar 2016, og vi ønsker å 

samarbeide med lokale lag og foreninger om innholdet og tilbudet i 

Frisklivssentralen! 

Hva kan dere bidra med og hva finnes av tilbud i dag? Det vil være mulig å få stimuleringsmidler til oppstart 

av aktiviteter. 

Vi vil samarbeide med dere. Sammen kan vi få flere i gang med fysisk aktivitet - og samtidig rekruttere nye 

medlemmer til deres idrettsforening. 

Velkommen til dialog! 

Hva er en Frisklivssentral? 

Frisklivssentralen er et forebyggende tiltak, og skal gi et tilbud til de som står i faresonen 

for å utvikle livsstilsykdommer. Frisklivsresepten er et tilbud som gis i 12 uker. Tilbudet 

omfatter helsesamtaler, veiledning og kunnskap for å endre levevaner, komme i gang med 

fysisk aktivitet og ha et sosialt fellesskap med andre. Vi ønsker å samarbeide med lag og 

foreninger i Skedsmo, slik at den enkelte deltaker i Frisklivssentralen kan finne aktiviteter 

som passer seg i sitt lokalmiljø.  

 

Påmelding innen mandag 28.september 2015 til: 

Anne Berit Krokli, Frisklivskoordinator, annebk@skedsmo.kommune.no / 994 01 105 

 

Det vil bli enkel servering – velkommen! 

mailto:annebk@skedsmo.kommune.no


VEDLEGG 3 - www.syklistene.no/2015/07/watch-this/ 
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VEDLEGG 4 - www.syklistene.no/2015/02/bli-sykkelinstruktor/ 
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VEDLEGG 5 - www.syklistene.no/2015/09/velkommen-til-sykkelbyen/ 
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