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Til planavdeling i Skedsmo kommune, v/ Torgeir Hellesen
og kommunaldirektør i kultursektoren Anne-Berit Haavind
Lillestrøm, 1. juni 2018

SLF Lillestrøm og omegn presenterer THE BIKES og inviterer kommunen med på tur
Vi viser til tidligere kontakt og samarbeid ang bedre lokale sykkelforhold i Lillestrøm og omegn og
presenterer herved et av våre nyeste prosjekter: THE BIKES (se nedenfor fra vår Facebook side og fra vår nettside i
vedlegg 1).

Vårt lokallag har helt siden 2011 jobbet målrettet for bedre sykkelforhold i regionen vår. Innefor våre
satsingsområder har vi bidratt med en rekke tiltak, alt fra brukerundersøkelser, høringsuttalelser, vintersykkel- og
andre holdningsskapende kampanjer til en rekke aksjoner som skaper «sykkelglede» (se for eksempel turkatalogen vår
der vi inviterer til mange tematiske sykkelturer i 2018 – som i utgangspunktet er gratis og åpne for alle lokale
syklister, ikke bare vår medlemmer).
Fra og med juni 2018 skal THE BIKES hjelpe oss i vårt arbeid for bedre lokale sykkelforhold ved å rette
fokus på viktige sykkelsaker i Lillestrøm og omegn. THE BIKES dukker opp på ulike steder i vårt område, plasseres
der det skjer noe viktig for syklister, eller der det etter vår mening skulle skje noe (mer)… THE BIKES parkeres altså
i korte perioder på konkrete steder for å skape oppmerksomhet, vil bli fjernet etter kort tid – for å dukke opp et annet
sted.

Siden 1. juni har vi parkert THreE BIKES på sentrale steder rundt om i Lillestrøm. Syklene er ute på sitt første
oppdrag, plassert i gågata og på begge sider av Lillestrøm stasjon. Bakgrunnen er at det i begynnelsen av neste uke
kunngjøres hvem som er Norges beste sykkelby 2018. Denne undersøkelsen som Syklistenes landsforening arrangerer
annethvert år, ble fem ganger vunnet av Lillestrøm sykkelby. Vi mener derfor at resultater fra årets undersøkelse
«Syklist i egen by» er av stor interesse for (sykkel)byen, og håper at THE BIKES vil bidra til å øke spenning og
oppmerksomhet i lokalsamfunnet før vinnerbyen kåres på sykkelkonferansen neste uke.

Vi har planlagt flere slike aksjoner med THE BIKES i nærmeste framtid, bl a i forbindelse med oppfølgingen
av årets undersøkelse Syklist i egen by, men også utover det. Helt uavhengig av denne undersøkelsen vil vi og THE
BIKES gjerne samarbeide med kommunen (planavdelingen, kultursektoren eller andre enheter). Kom gjerne med
ønsker og konkrete forslag hvor (og når) dere ønsker at vi plasserer THE BIKES, for eksempel for å vise til gode (nye/
realiserte) sykkeltiltak og/ eller tilsvarende planer fra kommunens side!
Vi ber også om en kort tilbakemelding om og når kommunen vurderer det som nødvendig at vi søker om
tillatelse til å plassere disse syklene i det offentlige rom. Vi mener at THE BIKES først og fremst er (helt brukbare)
sykler, men hele poenget med disse syklene er jo at de skiller seg ut der de står (stille) og skaper oppmerksomhet.
Dette skal selvfølgelig ikke bidra til farer eller medføre andre ulemper for trafikanter/ innbyggere. Ved problemer
flyttes THE BIKES derfor nok så fort. Formålet med THE BIKES er å øke sykkelglede og oppmerksomhet, ikke å
skape irritasjoner. Vi ber om at svaret på dette brevet sendes pr mail til lillestrom@syklistene.no og ønsker lykke til i
(og med oppfølging av resultater fra) undersøkelsen Syklist i egen by 2018!
Mvh
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Syklistene > Aktuelt > THE BIKES

We proudly present: THE BIKES!
SLF Lillestrøm og omegn får snart fargerik hjelp i sitt arbeid for bedre lokale sykkelforhold –
og du kan vinne gavekort på kr 1.000 ved å sende oss ditt eget bilde av THE BIKES!
Lokallagsnytt | Lillestrøm og omegn | Trafikk og politikk
25. mai 2018 Carsten Wiecek

THE BIKES kommer snart til å fargelegge Lillestrøm og omegn!

Det Det skjer mye spennende i juni. UN feirer for første gang verdens sykkeldag 3. juni, Syklistenes landsforening arrangerer
den nasjonale sykkelkonferansen i Sarpsborg 4.-5. juni - og vårt lokallag viser veien dit. Selvfølgelig på to hjul! Vil si, vi inviterer
til sykkeltur fra Lillestrøm til Sarpsborg. Som du ser i oversikten nedenfor og i vår turkatalog tilbyr vi mange flere turer:





BIKE ‘N ART – tur langs elveparken i Lillestrøm 02.06.18
Terrengsykkeltur på Skedsmokorset 03.06.18
Sykkeltur til nasjonal sykkelkonferanse på verdens sykkeldag 03.06.18
Tur til Nobels fredssenter i Oslo med Bike for peace 09.06.18

Noe av det mest spennende i juni er trolig kåringen av landets beste sykkelby i 2018 på den nasjonale sykkelkonferansen, og en
fargerik nyhet i Lillestrøm og omegn! Fra og med juni 2018 er nemlig THE BIKES med oss på tur i Lillestrøm og omegn! Framover
vil lokale syklister møte en rekke fargerike sykler (=THE BIKES) på veien i Lillestrøm og omegn. Riktignok blir disse syklene ikke
med oss på sykkelturer, de vil få en mer statisk oppgave...
THE BIKES dukker plutselig opp på ulike steder i vårt område og viser så til gode sykkelsaker - eller etterlyse enda bedre
sykkelløsninger der og da! Disse fargerike syklene plasseres altså der det skjer noe viktig for syklister - eller der det etter vår
mening (endelig) skulle skje noe!
THE BIKES parkeres i korte perioder på ulike steder og skaper på denne måten oppmerksomhet for konkrete sykkelsaker.
Syklene vil bli fjernet etter kort tid – for å dukke opp et annet sted. På vår nettside kan du når som helst finne ut med hvor THE
BIKES befinner seg. Allerede nå kan vi rope at THE BIKES starter sin reise midt i Lillestrøm allerede om én uke, på fredag 1. juni.
Følg meg og send oss ditt bilde av THE BIKES med stikkord «THE BIKES» til lillestrom@syklistene.no. Med litt flaks vinner du da
et gavekort på kr 1.000 fra FOSS Sport!
Videre må du gjerne sende oss kort mail til lillestrom@syklistene.no om du vil at THE BIKES skal fjernes fra sine aktuelle
parkeringsplasser, og tipse oss om steder der du heller ønsker å se dem!
www.syklistene.no/aktuelt/the-bikes/

