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YES WE CAN – kampanje gir deg gratis sykkelhotell! 

 

Mars 2017 åpner sykkelhotell nr 2 ved Lillestrøm togstasjon (jf bildet ovenfor og info i vedlegg 1-2).  

Som medlem i SLF Lillestrøm og omegn* kan du vinne gratis parkeringsplass på sykkelhotell i 

Lillestrøm ved å sende ordene YES WE CAN pr mail til lillestrom@syklistene.no! 

Vinnere i kampanjen YES WE CAN får 6 måneder gratis parkering på sykkelhotell i Lillestrøm, og kan 

velge selv om det gjelder parkeringsplass på sykkelhotell nr 1 (på messesiden) eller nr 2 (på sentrumsiden).  

Vi fordeler premiene etter første mann til mølla prinsippet, eller bedre sagt: første syklist til sykkelhotell!  

De første fem medlemmer vinner gratis parkering, så send oss mail så fort som mulig! 

Alle andre lokale syklister som ikke er medlemmer hos oss kan få trådløs sykkelalarm som trøstepremie.  

Samme prinsipp: de første tre syklister som sender ordet ALARM pr mail til lillestrom@syklistene.no 

vinner sykkelalarm (jf info i vedlegg 3)! Når alle vinnere er kåret informerer vi på vår Facebook side 

www.facebook.com/slfloo at kampanjen er avsluttet. 

Mer informasjon om vårt arbeid for bedre sykkelparkering ved Lillestrøm stasjon for alle lokale syklister 

finner du i vedlegg 1 på neste side og her www.syklistene.no/2017/03/yes-we-can-gratis-sykkelhotell.  

Mer informasjon og video om sykkelhotell finner du ved å klikke på bildene nedenfor og på nettsiden til 

Bane NOR: 

 
Video med bruksanvisning for sykkelhotell 

 
Video fra åpningen av Lillestrøm sykkelhotell nr 1  

* SLF medlemmer bosatt i Fet, Rælingen, Skedsmo eller Sørum kommune er automatisk medlem i vårt lokallag 
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Vedlegg 1 – Info fra www.syklistene.no/2017/03/yes-we-can-gratis-sykkelhotell/  

 

http://www.syklistene.no/2017/03/yes-we-can-gratis-sykkelhotell/


Vedlegg 2 - Bilder og informasjon om Lillestrøm sykkelhotell 2 

  

  

  

Ifølge informasjon fra Bane NOR åpnes sykkelhotell på tirsdag 08.03.17. Her tilbys sykkelstativer i to høyder med 
totalt 412 plasser inkl. et spesielt tilbud for vanlige EL sykler (7 plasser), EL sykler med 3 hjul (4 plasser) og El sykler 
med 2 hjul, lang type (3 plasser) 
 



Vedlegg 3 - Informasjon om trådløs sykkelalarm fra Wilhemsens utleie 

 

 

 

jf http://wilhelmsenutleie.mamutweb.com/subdet2050.htm 
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