lillestrom@syklistene.no
www.syklistene.no/lillestrom
www.facebook.com/slfloo

Til
Skedsmo kommune, v/ avdelingsingeniør Kirpal Singh
postmottak@skedsmo.kommune.no
Lillestrøm, 21. oktober 2017

SLF Lillestrøm og omegn tilbyr samarbeid om vintersykling
Vi viser til tidligere kontakt med planavdelingen i Skedsmo kommune ang vintersyklingen, særlig
informasjonen om kommunens vintersykkelkampanjer 2015-18 og våre egne kampanjer i 2012/13 og
2017/18 (jf vedlegg 1-3 og her www.syklistene.no/aktuelt/smarte-kvinner-har-piggene-ute/).
Vintersykling er ett av våre satsingsområder og vi synes derfor at det er svært positivt at Skedsmo
kommune i år for tredje gang arrangerer en vintersykkelkampanje. Vårt lokallag starter i november 2017 en
egen liten vintersykkelkampanje for kvinner og vi vil gjerne samarbeide med kommunen.
I vår egen undersøkelse vurderer vi å bruke de samme spørsmålene som kommunen har stilt
deltakere i vintersykkelkampanjen 2015/16 (jf forenklet presentasjon av resultatene i vedlegg 4 samt
spørsmål nedenfor):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Har du syklet tidligere vintre?
Hvor mye har du syklet denne vinteren (i snitt)?
Hvor langt har du i snitt syklet per tur
Hvordan har fremkommeligheten vært?
Klima/vær. Mange hevder at det gjennomgående er for kaldt å sykle om vinteren.
Med din erfaring nå, er kulden en spesiell utfordring?
Piggdekk. Mange hevder at det er skummelt med glatte veier selv med piggdekk.
Med din erfaring nå, har piggdekk ført til at du har følt deg trygg på glatte veier?
Kommer du til å sykle neste vinter?
Som vintersyklist – har du noen råd/anbefalinger til Skedsmo kommune i arbeidet med
å motivere til vintersykling? Hvordan får folk til å endre vaner og bli en vintersyklist?
Utfyllende kommentarer

Vi vet at starten av fjorårets kampanje ble noe forsinket og at mange deltakere ved slutten av
desember 2016 fortsatt ventet på sine piggdekk (grunnet leveringsproblemer hos kommunens
samarbeidspartner XXL på Strømmen). Men vi håper at kommunen ellers fikk gjennomført kampanjen som
planlagt. Vi regner med at kommunen har brukt spørsmålene ovenfor også i undersøkelsen 2016/17 og
ber om at resultater sendes pr mail til lillestrom@syklistene.no! Videre må planavdelingen gjerne
komme med konkrete forslag, f eks dersom vi skal stille spesielle spørsmål til våre kvinnelige
vintersyklister.
Avslutningsvis vil vi bare nevne at vi i disse dager utarbeider en egen turkatalog for 2018 som
blant annet omfatter sykkeltur/er med vintersyklister i begynnelsen av året. Vi håper at vi også her kan
samarbeide med kommunen og vil komme tilbake til saken om kort tid. Vi ønsker derfor å vite hvem som
er rett kontaktperson i planavdelingen med tanke på vintersykling.
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* brevet er godkjent uten underskrift og ekspedert kun per mail
Vedlegg 1 – 4

VEDLEGG 1a - Informasjon om vintersykkelkampanjen 2015/16

www.skedsmo.kommune.no/Aktuelt/Vintersykkelkampanje/

VEDLEGG 1b – Mailkorrespondanse med deltakere i vintersykkelkampanjen 2016/17
From: KIRPAL SINGH
Date: 2016-12-22 10:40 GMT+01:00
Subject: vintersykkelkampanje
Hei.
Xxl på Strømmen har nå piggdekk inne bortsett fra størrelse 26’.
Du kan hente pakken din hvis størrelsen på din dekk er noe annet en 26’.
Vi beklager at det tok lengre tid enn vi forventet.
Kirpal Singh
Avdelingsingeniør
Tlf. 47 66938491
kirsin@skedsmo.kommune.no
http://www.skedsmo.kommune.no

From: Kirpal Singh
Date: 2016-11-10 15:09 GMT+01:00
Subject: vintersykkelkampanjen

Xxl på strømmen er tomt med piggdekk foreløpig. De har bestilt flere og dekkene skal være i butikken i slutten av neste uke. Hvis
du har ikke fått dekk ennå, så ring til xxl før du drar ditt.
Kirpal Singh
Avdelingsingeniør
Tlf. 47 66938491
kirsin@skedsmo.kommune.no
http://www.skedsmo.kommune.no

From: Frode Hofset
Date: 2016-11-03 10:13 GMT+01:00
Subject: Vintersykkelkampanjen 2016 - Tilsagn
Cc: Leiv-Rune Gully, Arne Sverre Myhrvold, Kirpal Singh
Hei
Vi kan med glede meddele at du er med på vintersykkelkampanjen i år.
Vi satser på deg som «drahjelp» for å få flere på sykkelen hele året.
Vi spanderer derfor refleksvest, lyktesett og gode vinterdekk med pigger.
Dette kan du hente på Strømmen Storsenter på XXL. Der ligger det en liste med bl.a. ditt navn sammen med dekkstørrelse som
du har oppgitt. XXL ønsker at du bare tar med hjulene til forretningen og du vil få påsatt nye høykvalitets vinterdekk.
Vi forventer til gjengjeld at du rapporterer fra de sykkelveiene som du bruker – som avtalt. Vi kommer tilbake til dette senere.
Vi minner om den vanlige veimeldingssiden hos kommunen:
https://www.skedsmo.kommune.no/Teknisk-sektor/Vei/Meld-fra-om-feil-og-mangler-i-veien/
Med vennlig hilsen
Frode Hofset
Overing. Planavd
tlf 66938463/91191475
frodeh@skedsmo.kommune.no
http://www.skedsmo.kommune.no

Vedlegg 2a – Informasjon om vintersykkelkampanjen 2017/18 (pr 05.10.17)

www.skedsmo.kommune.no/Aktuelt/ (pr 05.10.17)

Vedlegg 2b – Informasjon om vintersykkelkampanjen 2017/18 (pr 10.10.17)

www.skedsmo.kommune.no/Teknisk-sektor/Sykkel/vintersykkelkampanje/ (pr 10.10.17)

Vedlegg 3

Syklistene > Aktuelt > Smarte kvinner har piggene ute

Smarte kvinner har piggene ute!
SLF Lillestrøm og omegn arrangerer egen vintersykkelkampanje for kvinner der deltakere får gratis
piggdekk, inkl mekkekurs! Bli med i kampanjen «Piggene ute!» og få gratis vintersykkelpakke!
Lokallagsnytt | Lillestrøm og omegn | Familie og hverdag
21. oktober 2017 Carsten Wiecek

Som deltaker i kampanjen «Piggene ute!» får du blant annet gratis piggdekk fra Schwalbe. Bli med!

SLF Lillestrøm og omegn inviterer i samarbeid med Wilhelmsens utleie 10 kvinnelige vintersyklister til å bli med i
vintersykkelkampanjen «Piggene ute!» i perioden november 2017 til mars/april 2018. Som deltaker i kampanjen får
du gratis vintersykkelpakke bestående av enkle lykter, refleks, piggdekk fra Schwalbe. Videre inviterer vi deg til et
lite mekkekurs der vi (sammen med deg!) monterer dekk på din egen sykkel. Du selv forplikter deg til å teste
vinterdekk i hele vinterperioden og til å delta i en liten spørreundersøkelse ved slutten av sesongen.
Alle lokale kvinnelige syklister kan søke om å bli med i kampanjen, men våre medlemmer vil bli prioritert. Vi
forbeholder oss ellers retten til å velge ut deltakere etter tilgjengelig dekkstørrelse og geografi. I samarbeid med
Wilhelmsen utleie tilbyr vi piggdekk i størrelsen 26’’ (47-559) og 28’’ (42-622).
Hvis du ønsker å bli med i denne kampanjen, send mail med stikkord «Piggene ute!» så fort som mulig og senest
31.10.17 til lillestrom@syklistene.no, sammen med din adresse og størrelsen til dine sommerdekk!
Vårt lokallag jobber for økt sykkelandel i Lillestrøm og omegn, slik at flere velger sykkel som fremkomstmiddel i sin
egen hverdag – året rundt! Vintersykling er derfor ett av våre satsningsområder. Allerede vinteren 2012
gjennomførte vi en egen vintersykkelkampanje (jf vår temaside om vintersykling der du også finner mer info om
årets kampanje). Skedsmo kommune har fulgt etter de siste tre årene ved å arrangere omfattende kampanjer for
vintersyklister! Slike kampanjer er kjempepopulære og svært effektive (jf vårt brev av i dag her). I år skal vi altså ha
fokus på kvinnelige vintersyklister. Grunnen er at sykkelandelen blant kvinner er lavere enn blant menn og fordi vi
gjentatte ganger har blitt kontaktet av kvinnelige syklister som ønsket seg mekkekurs. Få piggene ut, og bli med!
www.syklistene.no/aktuelt/smarte-kvinner-har-piggene-ute/

Vedlegg 4 – Resultater fra vintersykkelkampanjen 2015/16

(detaljerte svar mangler her…)

(detaljerte svar mangler her…)

(detaljerte svar mangler her…)

(detaljerte svar mangler her…)

