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Velkommen til årsmøte 16.04.13!  

SLF Lillestrøm og omegn inviterer alle interesserte syklister til 

vårt årsmøte 16. april 2013 kl 19 på Velferden i Kjerulfsgate 34 

i Lillestrøm. Dagsorden og saksfremlegg til årsmøte finnes her! 

Det er mange spennende saker som skal diskuteres på årsmøte 

og vi håper derfor at du kommer! Send oss gjerne egne saker til 

årsmøtet! Vi er særlig interessert i din mening om våre 

satsingsområder (vintersykling, barn & sykling samt sykling 

som folkehelse- & miljøtiltak) og om vårt geografiske 

ansvarsområde. Vi vurderer nemlig en utvidelse. Per i dag 

omfatter lokallaget Skedsmo, Fet og Rælingen kommune – 

framover ev også Sørum? Hva synes du? Har du lyst til å bli 

lokalkontakt i ett av disse områdene? 

 

 

 

Hvordan er det å være vintersyklist i Lillestrøm og omegn? 

Lillestrøm ble 2012 for tredje gang kåret til Norges beste 

sykkelby i brukerundersøkelsen Syklist i egen by. Samtidig fikk 

sykkelbyen dårlige tilbakemeldinger fra lokale syklister når det 

gjelder sykkelforhold om vinteren. SLF Lillestrøm og omegn 

har derfor sendt ut 13 glade vintersyklister i perioden januar – 

mars 2013. Vintersyklistenes erfaringer oppsummeres i 

dokumentasjonsrapport som presenteres på årsmøtet i april – og 

sendes deretter til kommunen/e. Kom til årsmøtet, og/eller ta 

kontakt ved spørsmål eller kommentarer ang vintersyklingen! 

 

 

 

SLF med ny logo og nye nettsider 

SLF har fått ny logo og nye nettsider på www.syklistene.no. 

Også våre lokale nettsider på www.syklistene.no/lillestrom har 

fått ny struktur. Dessverre har i denne prosessen en del 

informasjon blitt borte, men vi jobber med saken…   

Ta kontakt, hvis du lurer på noe og send oss gjerne dine ønsker, 

hva slags info du vil få på våre nettsider! Du som får dette e-

nyhetsbrevet på papir, send oss gjerne din mailadresse. 

Framtidige nyhetsbrevet sendes trolig bare per mail. 

 
 

E-nyhetsbrevet sendes til alle medlemmer i vårt lokallag med kjent mailadresse samt lokale syklister på vår mailliste. 

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