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Til alle lokale partier som var med på valget i Lillestrøm kommune høsten 2019 

Lillestrøm, 28. september 2019 

 
SLF Lillestrøm og omegn inviterer «partienes sykkelkontakter» til sykkelturer i oktober 2019 
 
Vi viser til tidligere kontakt ang sykkelforhold i Lillestrøm og omegn, særlig våre brev av 22.06.19 og 
22.08.19 og senest vår mail av 04.09.19 der vi oversendte rapporten "Fra sykkel-blabla til sykkelerklæring" 
og samtidig inviterte alle 14 partier til vår Friday first sykkeltur med lokale politikere på fredag, 06.09.19. 
I dette brevet her inviterer vi til to nye sykkelturer fredag, 04.10.19 og mandag, 28.10.19 (jf vedlegg 1a/b). 
Vi ber samtidig om navn og kontaktdata til en representant fra hvert parti som kan fungere som vår 
«sykkelkontakt». 
 
Dessverre var det ikke ett eneste parti, ikke én eneste lokalpolitiker som ble med oss på klimasykkeltur i 
begynnelsen av september. Noen hadde i forveien takket nei, andre hadde mer eller mindre tydelig 
signalisert at de ville bli med på klimasykkelturen 6. september - men de fleste partiene hadde ikke en gang 
svart på vår invitasjon… 
 
Men som glade og framtidsrettete syklister tolker vi dette selvfølgelig i beste mening. Vi regner med at 
tidspunktet rett før valget passet dårlig for dere. Partiene var sikkert opptatt med valgkamp og kunne 

derfor ikke møte opp på sykkeltur, med lokale syklister/ innbyggere/ velgere… 😊  

Eller var grunnen at dere ble såpass sjokkert over funn i vår «sykkel blabla»-rapport?  
 
I rapporten "Fra sykkel-blabla til sykkelerklæring" beskriver vi den planlagte sykkelpolitikken i Lillestrøm - 
basert på partiprogrammet til alle 14 partier som stilte til valg i Lillestrøm kommune denne høsten, se kort 
tabellarisk oversikt på neste side. 
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Partiet Antall Andel Sykkelord  

MDG 
  

21 
  

26,25 
  

transportsykkel, elsykler (2), sykkelhotell, sykkelvennlige, sykkelparkering, 
sykkelsti/er (4), sykkel (2), sykkelundervisningen, sykkelveier, sykkelby, 
sykkelveinett, sykkelbane, sykkelforbindelse, vintersykling, vintersyklister, 
sykler 

Venstre  17  21,25  

sykkel (3), syklister, sykkelveier (5), sykkelveinett, sykkelekspressveier, 
sykkelparkeringsplasser, elsykler (2), sykkelbro, bysykkelordningen, sykle 

Helsepartiet  9 11,25 sykkel (2), sykle/r (2), sykkelveier, sykkelandel, sykkelby, sykkelparkering/er (2) 

Senterpartiet 9 11,25 
offroadsyklister, sykkelmiljøet, sykkelstier (2), sykkelveinett (3), syklende, 
bysykkelstativ 

SV 9 11,25 
sykkelveier, sykkel, syklister, sykkelveinettet (2), syklende, sykkelen/sykler (2), 
el-sykler, sykkelekspressveier 

Høyre 4 5,00 syklister, sykkel (2), sykkelmotorvei 

FrP  3 3,75 sykkelen, sykling , sykkelvei 

Arbeiderpartiet  2 2,50 sykkelveier, sykkelkommune 

Demokratene * 2 2,50 sykkelveier (2) 

Folkets Røst  2 2,50 sykle (2) 

KrF 1 1,25 sykkelveiløsninger 

Rødt 1 1,25 sykkelveiene 

Liberalistene * 0 0,00  - 

Pensjonistpartiet 0 0,00  - 

sum 80 100,00   
 

Tab 1: Oversikt over sykkelbegrep (antall, andel og konkret utforming), sortert etter antall begrep og partiets navn 

 * her fikk vi bare tilsendt partiets nasjonale program og fikk derfor ikke undersøkt noe lokalt program 

Tabellen ovenfor viser antall/andel sykkelbegrep fra alle 14 partiprogram sammen med link til 

programdokumentet som også finnes på vår egen nettside. Rapporten dokumenterer altså at programmet 

til 2 av 14 lokale partier i Lillestrøm inneholder ikke ett eneste ord om sykling. I to andre partiprogram 

nevnes sykkelbegrep bare én eneste gang! Det sier mye: tema sykling er altså mer eller mindre fraværende 

i 4 av 14 program. 5 partier nevner sykkelbegrepet bare 2-4 ganger i sitt eget program (men her er det 

store forskjeller når det gjelder ordets betydning…). 

Det er tre partier som nevner sykling hele 9 ganger, og på toppen av oversikten vises altså to partier som 

skiller seg ut. 17 og hhv 21 sykkelbegrep indikerer at disse to partiprogram inneholder mer detaljert info 

om partiets planlagte sykkelpolitikk – ett parti har til og med valgt å samle sin sykkelpolitikk i et eget 

avsnitt i partiprogrammet sitt. Kort sagt: Sykling er ikke det store temaet i lokalpolitikken i Lillestrøm 

kommune, men det finnes kjempestore forskjeller mellom partienes program… 

Det er selvfølgelig en sterk forenkling å presentere partienes «sykkelprogram» bare ved å telle antall 

sykkelbegrep. Vi har derfor oppfordret lesere/ syklistene til å se disse funn i sammenheng med resten av 

deres partiprogram. Videre skal vi selv følge med hva som faktisk kommer til å skje – det vil si, hvilke 

partier som engasjerer seg hvor mye for bedre lokale sykkelforhold i framtiden, vil si i kommunestyrets 

arbeid de neste fire år! 

Og selv om konstitueringsmøtet til det nye kommunestyret er først 23. oktober, så starter framtiden for 

oss allerede neste uke fredag 😊 Da skal vi nemlig invitere til årets siste klimasykkeltur! Dette er den siste 
av 7 klimasykkelturer som vi har arrangert siden mars 2019. Hver gang hadde vi med oss gjester/ 
samarbeidspartnere/ klimaeksperter – vel med unntak av klimasykkelturen i september der som sagt ingen 
av de inviterte lokalpolitikere kunne stille… Alle Friday first – turer, også den neste på fredag 04.10.19 
starter kl 18 ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden av Lillestrøm stasjon. Denne gangen 
har vi invitert representanter fra Naturvernforbundet Skedsmo og Natur og ungdom Akershus samt 
«sykkelkontakter» fra alle lokale partier i Lillestrøm kommune.  

https://lillestrom.mdg.no/lokalprogram-2019-2023/hele-programmet-som-pdf/?fbclid=IwAR3N9scpaa6dLRh8B5jnLht2Dcpejkh5NtDLsYG-VU_uRs_ZYw0pLVdRYJg
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https://www.venstre.no/lokal/viken/lillestrom/
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https://scontent.fosl3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67981701_357790111837420_5713401127634993152_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkK2Rob74GkHlyU54xFq3H0l1rmpbIx_GrJWKGekolig6sPic0UaZiw51OM3kVzKcw&_nc_ht=scontent.fosl3-1.fna&oh=37dfd9e89d65df2719458b003d5a347e&oe=5E12475D
https://scontent.fosl3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67981701_357790111837420_5713401127634993152_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkK2Rob74GkHlyU54xFq3H0l1rmpbIx_GrJWKGekolig6sPic0UaZiw51OM3kVzKcw&_nc_ht=scontent.fosl3-1.fna&oh=37dfd9e89d65df2719458b003d5a347e&oe=5E12475D
https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/akershus/lillestrom/valgprogram.pdf/_/attachment/inline/d0e41ee8-37c1-4c8a-b73e-015ba0db6035:99d910755c65fc4d4e3aa378fcc19594bc381166/valgprogram.pdf?fbclid=IwAR15REuLN6baF-f77eBpY799Gr0iml3etdt3EFuALcjdYqyFC5eTKD9Zb2w
https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/akershus/lillestrom/valgprogram.pdf/_/attachment/inline/d0e41ee8-37c1-4c8a-b73e-015ba0db6035:99d910755c65fc4d4e3aa378fcc19594bc381166/valgprogram.pdf?fbclid=IwAR15REuLN6baF-f77eBpY799Gr0iml3etdt3EFuALcjdYqyFC5eTKD9Zb2w
http://lillestromsv.no/onewebmedia/hovedprogram%20webversjon%20endelig.pdf
http://lillestromsv.no/onewebmedia/hovedprogram%20webversjon%20endelig.pdf
https://hoyre.no/viken/lillestrom/aktuelt/program_for_lillestrom_hoyre_2019_2023/
https://hoyre.no/viken/lillestrom/aktuelt/program_for_lillestrom_hoyre_2019_2023/
https://lillestromfrp.no/program/
https://lillestromfrp.no/program/
https://lillestrom.arbeiderpartiet.no/politikken/
https://lillestrom.arbeiderpartiet.no/politikken/
https://www.demokratene.no/wp-content/uploads/2019/08/Demokratene-program-2019-rev.11b.pdf
https://www.demokratene.no/wp-content/uploads/2019/08/Demokratene-program-2019-rev.11b.pdf
https://folkets-rost.no/content/text_4df89a72-221e-47de-8bb2-26d7a8a305bf/1565861534441/valgprogram_folkets_rost.pdf?fbclid=IwAR1QvQx9kj4ZdArdBtSgc4eZVLNBclBocrU5xfbIPha9NSK-XRDLKP_sWFQ
https://folkets-rost.no/content/text_4df89a72-221e-47de-8bb2-26d7a8a305bf/1565861534441/valgprogram_folkets_rost.pdf?fbclid=IwAR1QvQx9kj4ZdArdBtSgc4eZVLNBclBocrU5xfbIPha9NSK-XRDLKP_sWFQ
https://www.krf.no/globalassets/fylkesbilder/ostfold/politisk-progam-lillestrom-krf-2019-2023.pdf
https://www.krf.no/globalassets/fylkesbilder/ostfold/politisk-progam-lillestrom-krf-2019-2023.pdf
https://rødt.no/lillestrom/program
https://rødt.no/lillestrom/program
https://www.liberalistene.org/politikk/partiprogram/
https://www.liberalistene.org/politikk/partiprogram/
http://www.pensjonistpartiet.no/images/akershus/2019/Ferdig_8-siders__Kopi.pdf
http://www.pensjonistpartiet.no/images/akershus/2019/Ferdig_8-siders__Kopi.pdf


 

Med «sykkelkontakt» mener vi ett medlem av hvert parti som har særlig fokus på tema sykling, 
miljøvennlig mobilitet/ transport, samferdsel osv. Vi regner med at dere har en arbeidsdeling i partiet 
deres, og at ikke alle kan/ gjør alt. For å unngå at vi plager flere/ feil personer med framtidige henvendelser 
ber vi herved at dere sender oss navn (mail/ mobil) til «sykkelkontakten» i deres parti. Framover skal vi da 
bare sende brev/ mail til deres sykkelkontakt. Dette vil avlaste alle dere andre, redusere merarbeid og 
forhåpentligvis bidra til enda bedre dialog mellom vårt lokallag og de politiske partiene i Lillestrøm! Vi 
ønsker oss minst 11 sykkelkontakter, en for hvert parti som er med i det nye kommunestyre, helst 14 
kontakter (inkl partiene som ikke er representert der, jf vedlegg 2a/b). 
 
Når det gjelder god dialog og samarbeid så vil også gjerne nevne at vårt lokallag har omfattende 
lokalkunnskap og erfaring med lokale/ tematiske sykkelturer. Vi tilbyr å arrangere sykkelturer for bedrifter, 
organisasjoner – og selvfølgelig også for politiske partier! Så om dere planlegger et arrangement for eget 
parti, vurder gjerne en sykkeltur, og ta kontakt med ved ev spørsmål og/ eller ønsker! 
 
I denne sammenheng viser vi avslutningsvis til årets siste sykkeltur. Mandag 28.10.19 inviterer vi til 
kveldstur med synlige syklister i Lillestrøm og omegn for å markere årets Synlig syklist aksjon. På turen skal 
vi vise oss fram som «synlige syklister», og vi skal også vise fram våre flotte treningssykler fra 
trafikksikkerhetsprosjektet Balanced & bilingual. Syklene har Nav-dynamo og gode lykter foran og bak. 
Baklyset har kondensator som gjør at det lyser i noen minutter selv om sykkelen står stille (dette er svært 
praktisk når man f eks venter ved rødt trafikklys e.l.). Men selv om vi anbefaler slik vedlikeholdsfritt utstyr 
(som fungerer helt uten batteri!) så deler vi også i år ut batteridrevne blinkelykter til alle deltakere på 
synlig syklist-turen. Helt gratis! Denne kvelden skal vi også trekke helårsykkel fra Hallstrøm bikes som 
premie blant alle deltakere på alle våre sykkelturer i 2019! Så save the date – og bli med på turen/e! 
 
Vennligst send kort svar til lillestrom@syklistene.no på følgende to spørsmål: 
 

1. Hvem blir med på klimasykkeltur 04.10.19 kl 18? 
2. Hvem er sykkelkontakt (navn/mail/mobil) i deres parti? 

 
 
Mvh 
Styret i SLF Lillestrøm og omegn* 
www.syklistene.no/lillestromspørsmål  
www.facebokk.com/slfloo  
 
* brevet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg 1a – Turbeskrivelser, oktober 2019  

 

Friday first - sykkeltur med fokus på klima, 4. oktober 2019 
TUR: Regelmessige sykkelturer i Lillestrøm og omegn på første fredag i måned med klima-ekspert 
TIDSPUNKT: fredag 04.10.19, fra kl 18 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden (kl 18) 
BESKRIVELSE/ DELTAKERE: Se turbeskrivelsen og lenker* til turen 1. mars 2019 
KONTAKT SLF LOO: Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no)  
https://www.facebook.com/events/2172242533090494/ 
SAMARBEIDSPARTNER: Dette er den siste av 7 klimasykkelturer som vi har arrangert siden mars 2019 og 
der vi hver gang hadde med oss samarbeidspartnere/ klimaeksperter som gjest. Denne gangen har vi 
invitert representanter fra Naturvernforbundet Skedsmo og Natur og ungdom Akershus samt 
«sykkelkontakter» fra alle lokale partier som stilte til valg i Lillestrøm kommune denne høsten! Med oss på 
turen blir også våre nye treningssykler fra trafikksikkerhets-prosjektet Balanced & bilingual. Mer info om 
dette prosjektet finner du på vår nettside, men om du blir med på turen kan du teste syklene selv! Etter 
turen samles vi fra ca kl 19 til litt mer sykkelblabla med våre klimaeksperter på Garçon.  
Lenker: https://www.lillestrom.kommune.no/valg 
https://www.facebook.com/events/2172242533090494/            

Sist oppdatert 27.09.19 
 
Kveldstur med synlige syklister, 28. oktober 2019 
TUR: Kveldstur med synlige syklister i Lillestrøm og omegn 
TIDSPUNKT: mandag 28.10.19 kl 18 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Vi inviterer lokale syklister til kveldstur for å markere årets Synlig syklist aksjon. Det blir trolig 
en forholdsvis kort tur i Lillestrøm, f eks langs Nebbenrunden (jf vedlegg 9). På turen skal vi vise oss fram 
som «synlige syklister», og vi skal også vise fram våre flotte treningssykler fra trafikksikkerhetsprosjektet 
Balanced & bilingual. Syklene har Nav-dynamo og gode lykter foran og bak. Baklyset har kondensator som 
gjør at det lyser i noen minutter selv om sykkelen står stille (dette er svært praktisk når man f eks venter 
ved rødt trafikklys e.l.). Men selv om vi anbefaler slik vedlikeholdsfritt utstyr (som fungerer helt uten 
batteri!) så deler vi også i år ut batteridrevne blinkelykter til alle deltakere på synlig syklist-turen. Helt 
gratis! Etter turen samles vi på Gulating i Lillestrøm til sykkelprat om vintersykling og andre aktuelle tema. 
Denne kvelden skal vi også trekke helårsykkel fra Hallstrøm bikes som premie blant alle deltakere på alle 
våre sykkelturer i 2019! Også denne sykkelen har Nav dynamo og gode lykter med kondensator mm… Mer 
info om denne flotte sykkelpremien finnes i vår turkatalog på side 5! 
DELTAKERE: Ingen begrensning av antall deltakere på selve turen, vil si: jo flere jo bedre!  
KONTAKT SLF LOO: Ingvild Sletvold-Hafenrichter (lillestrom@syklistene.no)  
Lenker: www.slfloo.com/aktiviteter/synlig-syklist 
www.facebook.com/pg/slfloo/events  
www.hallstrom.no/coffee_basic.html  

Sist oppdatert 27.09.19 
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Vedlegg 1b – Kart over Nebbenrunden i Lillestrøm 

 

 
 

 
 



 

Vedlegg 2a – Finn politiske saker (møtekalender) 

 

I møtekalenderen finner du de politiske sakene som blir håndtert av fellesnemnda og andre utvalg. Der 
finner du også navn på og kontaktinformasjon til politikere som sitter i utvalgene. 
... 
 
Møter i Lillestrøm kommune høst 2019 
 
Hovedutvalg 
31. oktober 
26.november 
 
Formannskap 
7. november 
26. november 
3. desember, heldagsmøte 
 
Kommunestyremøte 
23. oktober, konstitueringsmøte 
21. november 
17. desember, heldagsmøte 
 
... 
 
 
Kilde: https://www.lillestrom.kommune.no/finn-politiske-saker 
 
 
 

https://www.lillestrom.kommune.no/finn-politiske-saker
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VEDLEGG 2b – Lillestrøm kommune no (kommunestyre) 
 
01.    01.    Arbeiderpartiet    Jørgen Vik 
02.    02.    Arbeiderpartiet    Heidi Westbye Nyhus 
03.    03.    Arbeiderpartiet    Yngve Lofthus Teigen 
04.    04.    Arbeiderpartiet    Laila Durrani 
05.    05.    Arbeiderpartiet    Bente Skulstad 
06.    06.    Arbeiderpartiet    Erik Berg Olsen 
07.    07.    Arbeiderpartiet    Runa Kristine Fiske 
08.    08.    Arbeiderpartiet    Rune Moen 
09.    09.    Arbeiderpartiet    Pia Janicke Korsnes 
10.    10.    Arbeiderpartiet    Ulf Erik Bakke 
11.    11.    Arbeiderpartiet    Emil Johan Stenhaug 
12.    12.    Arbeiderpartiet    Monica Nymoen 
13.    13.    Arbeiderpartiet    Ali Akhtar 
14.    14.    Arbeiderpartiet    Bjørnar Sølvik-Jensen 
15.    15.    Arbeiderpartiet    Anne-Marie Lervik 
16.    16.    Arbeiderpartiet    Kjell Arne Hagen 
 
17.    01.    Høyre    Kjartan Berland 
18.    02.    Høyre    Cecilie Hunvik 
19.    03.    Høyre    Roy Thomas Merli 
20.    04.    Høyre    Henriette Elise Hall 
21.    05.    Høyre    Derya Cinar 
22.    06.    Høyre    Bjørn Arne Tronier 
23.    07.    Høyre    Thomas Langholen 
24.    08.    Høyre    Hanne Beate Nerdrum 
25.    09.    Høyre    Jan Petter Myrvold 
26.    10.    Høyre    Trine Wollum 
27.    11.    Høyre    Glenn Due-Sørensen 
 
28.    01.    Senterpartiet    Thor Christian Grosås 
29.    02.    Senterpartiet    Jane Bråthen 
30.    03.    Senterpartiet    Ann-Kristin Fiskerud 
31.    04.    Senterpartiet    Ola Jahr Røine 
32.    05.    Senterpartiet    Karoline Therese Mihle-Koller 
33.    06.    Senterpartiet    Terje Fossen-Hellesjø 
34.    07.    Senterpartiet    Dagfinn Sundsbø 
 
35.    01.    Fremskrittspartiet    Anette Elseth 
36.    02.    Fremskrittspartiet    Ronny Røste 
37.    03.    Fremskrittspartiet    Brede Rørhus 
38.    04.    Fremskrittspartiet    Anita Borgvang 
39.    05.    Fremskrittspartiet    Arild Mossing 
40.    06.    Fremskrittspartiet    Jan Erik Berg 
 
41.    01.    Miljøpartiet De Grønne    Eline Stangeland 
42.    02.    Miljøpartiet De Grønne    Anne Sofie Ower Markant 
43.    03.    Miljøpartiet De Grønne    Gabriel Wilhelm Kielland 
44.    04.    Miljøpartiet De Grønne    Mansor Zalmai 
 
 



 

45.    01.    Folkets Røst by og bygdeliste    Tore Berg 
46.    02.    Folkets Røst by og bygdeliste    Frida Ødegaard Aas 
47.    03.    Folkets Røst by og bygdeliste    Elin Fredrikke Garcia 
 
48.    01.    Sosialistisk Venstreparti    Helen Bjørnøy 
49.    02.    Sosialistisk Venstreparti    Jørgen H Skogan 
50.    03.    Sosialistisk Venstreparti    Anne-Marie Gisholt 
 
51.    01.    Venstre    Boye Bjerkholt 
52.    02.    Venstre    Jim Cato Smestad 
 
53.    01.    Kristelig Folkeparti    Elisabeth Løvtangen 
 
54.    01.    Pensjonistpartiet    Erik Leif Henni 
 
55.    01.    Rødt    Petter Helstad Torp 
 
Kilde: https://www.lillestrom.kommune.no/valg/kommunestyre 
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