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Vintersyklist søkes! 
 

Lillestrøm ble 2012 igjen kåret til Norges beste sykkelby i 

brukerundersøkelsen Syklist i egen by, men fikk samtidig dårlige 

tilbakemeldinger fra lokale syklister når det gjelder sykkelforhold om 

vinteren. I samarbeid med Skedsmo kommune søker SLF Lillestrøm og 

omegn derfor nå 10 vintersyklister som i perioden januar – mars 2013 

sykler minst to dager i uka til og fra arbeid/ skole, fører loggbok og gir 

jevnlig tilbakemelding på sykkelnett. Dette er brukermedvirkning ! 

Alle deltakere får utdelt lykt og refleksvest ved oppstart (jf 

prosjektbeskrivelsen). Ta kontakt ved spørsmål! Oppstart er 02.01.13, 

påmelding så fort som mulig, helst før 16.12.12! 

  
 

 

 

Vinterabonnement på treningssenter… 
 

…tilbys sannsynligvis også fra januar 2013. SLF Lillestrøm og omegn 

jobber i disse dager med detaljene av en avtale om et kortvarig 

vinterabonnement for SLF medlemmer på lokale treningssentre i 

Skedsmo! I tillegg til utendørs vintersykling kan alle SLF medlemmer 

forberede seg innendørs til den nye sykkelsesongen. Vi håper å ha 

avtalen på plass i god tid før jul, så følg med og sjekk våre 

medlemsfordeler på www.slf.no/lillestrom! Ta gjerne med venner som 

ikke er SLF medlem til treningssenteret. De kan bli SLF medlemmer der 

og da - og få umiddelbart det samme gode tilbudet  

 

 
 

 

Norsk Brompton klubb 
 

…ble stiftet av medlemmer fra SLF Bodø, Fredrikstad og Lillestrøm og 

omegn på Dovrebanen etter deltakelsen på årets nasjonale 

sykkelkonferanse i Trondheim. Hvis du kjenner den spesielle 

sykkelgleden og frihetsfølelsen som en Brompton gir deg, så sjekk 

gjerne våre vennlige vedtekter! Det finnes ingen medlemsavgift eller 

noen andre forpliktelser, bare muligheter til å dele sykkelgleden med 

andre Bromptonauter på origami-turer og/eller ved å delta på andre 

sykkelarrangementer (som f eks på sykkelfestivalen i Lillestrøm). Ta 

kontakt ved ev spørsmål og/ eller meld deg inn i Norsk Brompton klubb 

med en gang! 

  
  

 

 

E-nyhetsbrevet sendes til alle medlemmer i vårt lokallag med kjent mailadresse. 

Send mail til lillestrom@syklistene.no, hvis du ønsker å stå på mailisten (eller ikke vil motta framtidige e-nyhetsbrev). 
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