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SLF Lillestrøm og omegn inviterer til årsmøte på 
tirsdag, 17.04.12 kl 19 i Velferden i Kjerulfsgate 34 i 
Lillestrøm. Er du medlem i Syklistenes Landsforen-
ing (SLF) og bosatt i Skedsmo er du automatisk 
medlem av lokallaget SLF Lillestrøm og omegn (med 
møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet). Men møtet 
er offentlig for alle syklister og vi inviterer spesielt 
SLF medlemmer fra våre nabokommuner som Fet 
og Rælingen. 

Innledningsvis skal fotografen Ronny Østnes pre-
sentere sin bok ”Sykkelbyen Lillestrøm – Gjennom 
snødrev og sol” som gir et samtidsbilde av sykkelens 
rolle i ”Sykkelbyen”. Boka kan kjøpes på årsmøtet. I 
boka vises det at sykkelen er et viktig fremkomst-
middel i Lillestrøm, hele året og for stadig flere.  

Deretter blir det vanlig årsmøte med følgende dag-
sorden:

1. Styrets beretning og regnskap
2. Valg av styre, leder og valgkomité
3. Arbeidsprogram
4. Saker som fremlegges av styret og innkomne 

saker

SLF har de siste årene arbeidet målrettet med å 
starte lokallag i byer over hele landet og kort tid etter 
sykkelfestivalen i Lillestrøm i mai 2011 ble lokallaget 
SLF Lillestrøm og omegn stiftet. Interimstyret består 

av sekretær Jan Olav Haugen, styreleder Carsten 
Wiecek og nestleder Bjørn Bergersen.
Vårt lokallag jobber for at Lillestrøm blir en enda 
bedre sykkelby i årene som kommer. Vi er høringsin-
stans i Skedsmo kommune og med utgangspunkt i 
sykkelbyen Lillestrøm er vi opptatt av gode sykkel-
forhold på hele Nedre Romerike.

I samarbeid med lokale myndigheter og private ak-
tører ønsker vi å gjøre Lillestrøm og omegn bedre for 
sykkeltrafikk, f eks med tanke på sammenhengende 
og skiltede sykkelveier og bedre helårsvedlikehold. 
Samtidig ønsker å dele sykkelgleden med mange an-
dre syklister Lillestrøm og omegn. Vi vil tilby diverse 
arrangementer avhengig av ønsker fra våre medlem-
mer og på denne måten også synliggjøre sykkelfor-
holdene i kommunen/ regionen.

Som nytt lokallag ønsker vi oss flere aktive medlem-
mer, f eks som ”lokalkontakter” med fokus på sykkel-
veiinspeksjoner i deler av Skedsmo som Strømmen, 
Skedsmokorset osv. Som eneste lokallaget på Ne-
dre Romerike ønsker vi oss ”lokalkontakter” i Fet, 
Rælingen osv. Selv om nåværende interimstyre er 
villig til å fortsette i jobben, så ønsker vi oss helst ett 
eller to nye styremedlemmer i tillegg.

Vi håper å se deg den 17. april!

Styret til SLF Lillestrøm og omegn

Velkommen til årsmøte 17. april 2012 fra venstre; Jan Olav Haugen, Carsten Wiecek og Bjørn Bergersen



SLF Lillestrøm og omegn ble 
stiftet i mai 2011 og vi har hatt 
fire        styremøter. Vi har deltatt på 
SLF landsmøte oktober 2011 og or-
ganisasjonsseminaret februar 2012 

samt trafikksikkerhetskonferansen 
”Grønn mann” mars 2012. 

Rett før kommunevalget høsten 
2011 utfordret vi alle lokale partier 

i Skedsmo kommune 
ved å spørre etter 
partiets tidligere og 
planlagte sykkelpoli-
tikk. 

September 2011 ar-
rangerte vi også en 
flott sykkeltur til Fet-
sund lenser. Februar 
2012 hadde vi fokus 
på vintersykling da vi 
inviterte vi til vinter-

sykkeldag i samarbeid med en lokal 
sportsbutikk i Lillestrøm. 
Siden desember 2011 har vi egne 
hjemmesider (www.slf.no/lille-
strom) og siden januar 2012 er vår 
lillestrom@syklistene.no i bruk. 

Februar 2012 ble vi høringsinstans 
for veisaker i Skedsmo og i mars 
engasjerte vi oss i en kronikk i Af-
tenspostens Aftenutgave sammen 
med de andre lokallagene i Stor-
Oslo (bl a for flere ”sykkelekspress-
veier” som del av Oslopakke 3, jf 
www.syklistene.no/SLF_mener/
sykkel_en_gavepakke_til_oslo-re-
gionen). 
Og mer skal det bli…

www.syklistene.no

Midnattsolrittet

Veien så langt…

You’ve got mail?!
Vår database over e-

postadresser kan bli 

bedre. Mange medlem-

mer er registrerte uten 

e-post, og noen adresser 

er feil. Send din riktige 

e-postadresse til
lillestrom@syklistene.no!

Lokallag thinks local, and 

acts global!
Vi deltar på GBI 2012 

-en internasjonal “We cy-

cle for charity”-sykkeltur 

fra Oslo til Düsseldorf 

juni 2012. Mer info på 

www.slf.no/lillestrom 

og www.gbi2012.de

Kontakt oss
Send e-post til 
lillestrom@syklistene.
no, eller ring Bjørn på 
934 06 459. 
På våre lokale hjemme-
sider www.syklistene.
no/lillestrom finner du 
mye spennende info.

SLF Lillestrøm og omegn tilby 
mange arrangementer som er åpne 
for alle interesserte syklister i løpet 
våren. 
Samtidig så ønsker vi å etablere 
gode samarbeidsrelasjoner med 
viktige samarbeidspartnere i kom-
munen/ regionen – både offentlige 
og private aktører. Vi ønsker oss 
f eks et samarbeid med Skedsmo 
kommune rundt årets ”Sykle til 
jobben” - aksjon (oppstart 25.04.) 
og med noen av kommunens 
barneskoler rundt tema på ”barn 
og sykling”.  Vi vil først og fremst 

nevne våre egne sykkelturer i 
mai som er gratis og åpne for alle 
syklister (til Oslo på sykkelens 
dag 05.05. og til Fetsund 12.05.), 
og sykkelfestivalen 18. – 19.05.12 
(der vi tilbyr en ferdighetsprøve 
for barn). 

Følg med på www.slf.no/
lillestrom! Vi håper å se deg på 
våre arrangementer og ønsker al-
lerede nå mange gode sykkelturer 
våren 2012!

Veien framover…


