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Til
Medlemmer i lokallaget
SLF Lillestrøm og omegn
Lillestrøm, 17. desember 2015

SLF Lillestrøm og omegn ønsker god jul og inviterer til samarbeid i jubileumsåret 2016!
Kjære medlem!
Som en liten julegave sender vi alle
våre medlemmer i disse dager små
klistremerker med logoen vår…

…og takker for at dere støtter vårt lokale arbeid til

bedre sykkelforhold i Lillestrøm og omegn ved
deres medlemskap i Syklistenes landsforening!

Du må gjerne feste klistremerket på sykkelen din. På denne måten fungerer logoen ikke bare som reklame for
sykkelsaken, men viser samtidig din tilhørighet til vårt lokallag.

Sammen med dette brevet får du også tilsendt en flyer med kort informasjon om vårt arbeid og alle de lokale
medlemsfordelene som vi tilbyr deg. Du kan lese mer om våre aksjoner og arrangementer som bynære sykkelturer,
ferdighetsprøver for barn, sykkelkurs for innvandrerkvinner, sykkeltellinger, innsamlingsaksjon av brukte sykler for
flyktninger, synlig syklist–aksjoner mm på vår nettside www.syklistene.no/lillestrom. Der finner du også alle våre
høringsuttalelser, brev og fagrapporter.
SLF Lillestrøm og omegn har nesten 250 medlemmer i Fet, Rælingen, Skedsmo og Sørum kommune. Vi ble stiftet
våren 2011 og feirer altså femårsjubileum i år 2016 der vi har planlagt mange spennende aksjoner og arrangementer!
Ta gjerne kontakt, hvis du ønsker at vi skal jobbe med noe konkret og særlig hvis du selv har lyst til å engasjere deg
som styremedlem, lokalkontakt eller på annen måte, f eks som instruktør på våre sykkelkurs!
Send oss gjerne kort svar per mail til lillestrom@syklistene.no med din mailadresse og dine tanker om vårt arbeid for
bedre lokale sykkelforhold. Anbefal oss gjerne til andre lokale syklister som du kjenner – eller gi et SLF medlemskap
til en sykkelvenn som julegave!
Vi ønsker deg god jul og et godt nytt år med mange fine sykkelturer!
Styret i SLF Lillestrøm og omegn
www.syklistene.no/lillestrom

