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Europeisk mobilitetsuke i Skedsmo!
Vi har oppfordret Skedsmo kommune mange ganger og i år
deltar kommunen for første gang på European Mobilty Week
- og har da særlig fokus på sykkel! Det er mye som skjer på
Lillestrøm torget på lørdag, 21.09.13 kl 12-16 der også vårt
lokallag er representert med infostand. I tillegg inviterer vi til
sykkeltur til Oslo på søndag, 22.09.13 kl 10. Turen går
gjennom marka til Oslo, delvis på grus/stein og med flere
temmelig krevende bakker. Alle i brukbar sykkelform og
med sykkel i god stand kan delta, dvs du trenger ikke være
SLF medlem. Mer info om turen finnes på vår nettside
www.syklistene.no/lillestrom!

Sjekk våre lokale medlemsfordeler!
Høsten kommer nå i full fart og for mange syklister betyr
dette slutten på sykkelsesongen. Da er det godt å vite at våre
medlemmer får ekstra gode tilbud på Arena trening i
Vestbygata 55 i Lillestrøm og AVANCIA Sport Center i
Industriveien 4 på Skedsmokorset. De av dere som sykler
året rundt må ikke glemme at vi også har en veldig god avtale
med Stigs verksted der våre medlemmer får rabatt på sykler,
utstyr og gunstig vinterservice. For mer info sjekk vår
nettside www.syklistene.no/lillestrom og/eller ta kontakt med
ovennevnte treningssentre og sykkelbutikk!

Har du lyst til å engasjere deg for sykkelsaker?
Vårt lokallag ble stiftet mai 2011, har etablert gode
samarbeidsrelasjoner og jobbet målrettet for bedre
sykkelforhold i vårt område. Neste årsmøte er planlagt mars
2014. Nåværende styreleder stiller da ikke til gjenvalg, men
resten av styret er villig til å fortsette i ett år til. Lokallaget
trenger altså ny styreleder og minst ett medlem til
valgkomité. Det er også ønskelig med flere lokalkontakter.
Ta gjerne kontakt, hvis du selv ønsker å engasjere deg
og/eller kom med foreslag til gode kandidater!
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)!
SLF LOO – 18.09.13

