
 

PRESSE  MELDING 
SLF Lillestrøm og omegn – 28.03.16 

SLF Lillestrøm og omegn feier femårsjubileum og gir sine medlemmer og andre lokale 

syklister en gavepakke med tilgang til gratis elsykkel i april 2016!  

 

 

Lokallag med fokus på elsykkel… 

Sykling som folkehelse- og miljøtiltak er ett av 

satsingsområdene til SLF Lillestrøm og omegn og vi har 

i flere år hatt fokus på elsykkel som miljøvennlig 

transportmiddel. Det var vårt lokallag som skaffet 

Skedsmo kommune den første elsykkelen (som premie 

for seieren i brukerundersøkelsen Syklist i egen by 2012, 

jf vedlegg 1). Denne elsykkelen fungerer fortsatt som 

tjenestesykkel for ansatte på rådhuset. 

Allerede sommer 2013 har vi inngått samarbeidsavtale Wilhelmsen utleie i Lillestrøm som gir alle våre 

medlemmer 15 % rabatt på svenske EcoRide elsykler. Samme år gikk Skedsmo kommune selv til innkjøp av 

flere elsykler og har siden også valgt Wilhelmsen utleie som elsykkel leverandør (jf vedlegg 2 og 3). Som 

resultat foretas stadig flere tjenesteveier på miljøvennlige kommunale elsykler! 

 

Femårsjubileum med elsykkel-gavepakke til lokale syklister! 

Lokallaget SLF Lillestrøm og omegn ble stiftet mai 2011 og feier sitt femårsjubileum i år med gode tilbud 

for våre medlemmer og spennende arrangementer for alle lokale syklister - i april med fokus på elsykler: 

 Mandag 04.04.16 kl 18 inviterer vi alle lokale syklister til Happy Hour på Jekyll & Hide hvor 

Wilhelmsen utleie som vår gjest informerer om bruk av elsykkel i hverdagen! 

 Tirsdag 12.04.16 kl 17-19 gir vi alle lokale syklister muligheten til gratis test av EcoRide elsykler 

fra Wilhelmsen utleie utenfor Måsan aktivitetssenter (der vi arrangerer vårt årsmøte fra kl 19) 

 Mandag til fredag i perioden 13. - 30.04.16 tilbyr vi våre medlemmer «gratis dagslån» av EcoRide 

elsykler fra Wilhelmsen utleie (våre medlemmer må sende mail til lillestrom@syklistene.no for å 

reservere elsykkel, jf detaljer i vedlegg 4). 

Ved ev spørsmål ta kontakt med nestleder og pressekontakt i SLF Lillestrøm og omegn Bjørn R. Bergersen 

(mobil 934 06 459) eller ved å sende mail til lillestrom@syklistene.no! 

 

   
lillestrom@syklistene.no 

www.syklistene.no/lillestrom 
www.facebook.com/slfloo 
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VEDLEGG 1 

 

www.syklistene.no/2013/06/elsykkel-i-lillestrom-sykkelby/ 
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VEDLEGG 2 

 

www.syklistene.no/2013/10/rabatt-pa-elsykkel/ 
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 VEDLEGG 3 

 

www.syklistene.no/2013/11/nye-elsykler-i-skedsmo/ 
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VEDLEGG 4 

 
www.syklistene.no/2016/03/elsykkel-i-gavepakke/ 
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