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Til alle lokale partier som er representert i kommunestyre i Lillestrøm kommune,  

sendt via politisk sekretariat i Lillestrøm kommune (politikk@lillestrom.kommune.no) 

Lillestrøm, 15. februar 2021 

SLF Lillestrøm og omegn ønsker seg en ambisiøs sykkelstrategi i Lillestrøm kommune 

Vi viser til tidligere kontakt mellom vårt lokallag SLF Lillestrøm og omegn og politiske partier i Lillestrøm, 

senest i f m lokalvalget høsten 2019 der vi undersøkte sykkelpolitikken til alle lokale partier som stilte til 

valg i Lillestrøm kommune (jf rapport «Fra sykkel-blabla til sykkelerklæring!» fra september 2019 på vår 

nettside www.slfloo.com/arkiv/rapporter/). 

Vi ber herved politisk sekretariat i Lillestrøm kommune om å videresende dette brevet til alle partier 

som er representert i kommunestyre i Lillestrøm kommune. I brevet kommenterer vi kort betydning av 

sykkelstrategien som er til politisk behandling i disse dager. Samtidig inviterer til videre samarbeid rundt 

sykkelpolitikken, særlig felles sykkelturer i vårt jubileumsår. 

På nettsiden til Lillestrøm kommune1 kan vi lese at  

«Lillestrøm kommune legger til grunn en ambisiøs visjon og målsetning for sykkelsatsingen i kommunen. 

Lillestrøm skal være den fremste sykkelkommunen i landet samt at Lillestrøm by skal bli blant de beste 

sykkelbyene i Europa. Sykkelandelene skal ligge mellom 10 og 20 prosent for tettstedene i kommunen 

avhengig av lokalt potensial. Sykkelinfrastrukturen skal oppgraderes etter inspirasjon fra nederlandsk 

sykkeltilrettelegging med helhetlige løsninger... Kommunedirektøren anbefaler at sykkelstrategien legges ut 

på høring.» 

Vi forstår det slik at sykkelstrategien skal opp i Hovedutvalg for miljø og samfunn nå på onsdag 17.02.21 og 
deretter i formannskapet 03.03.21. Vi håper at politikere i Lillestrøm kommune ser den store betydningen 
som syklingen har for klima/miljø, folkehelse, byutvikling mm. En ambisiøs sykkelstrategi kan bidra til mye 
positivt når det gjelder mange av våre største utfordringer. En «ambisiøs visjon og målsetning for 
sykkelsatsingen» i Lillestrøm kommune er musikk i våre ører. Syklistenes landsforening har jobbet for 
bedre sykkelforhold og økt sykkelandel i mange år. Vi gleder oss derfor over slike ambisjoner, og håper 
at lokale politikere vil støtte dette viktige arbeidet, ikke bare med ord, men også med penger og kreative 
løsninger. Vi bidrar gjerne inn i denne prosessen! 
 
Vi har samarbeidet med kommunen i mange år, og vil gjerne fortsette å støtte alle gode tiltak som bidrar til 

bedre sykkelforhold og økt sykkelandel. På side 18 i strategien nevnes at flere av kommunens 

sykkelkampanjer «gjennomføres i samarbeid med lokalavdelingen i syklistenes landsforbund»2. Vi vil gjerne 

tilføre at vårt lokallag også gjennomfører egne kampanjer, i skrivende stund for eksempel en egen 

vintersykkelkampanje - mens Lillestrøm kommune her allerede ved første anledning etter 

kommunesammenslåingen dessverre ikke fikk prioritert å videreføre det gode arbeidet fra tidligere år… 

 
1 www.lillestrom.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/politiske-moter/  

2 husk gjerne at vår organisasjon heter Syklistenes landsforening, eller i kortform: Syklistforeningen, jf www.slf.no 
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Skedsmo kommune hadde i flere år på rad invitert 100 lokale syklister til årlige vintersykkelkampanjer. Vi 

synes det er trist at dette ikke ble videreført etter kommunesammenslåingen. Men vi håper at dette bare 

var «startproblemer» i den nye, større og mer handlekraftige «sykkelkommunen». Vi skal i hvert fall prøve 

å støtte framtidige kampanjer og andre gode sykkeltiltak så godt vi kan. 

Men vi ønsker ikke bare å videreføre det gode samarbeidet med administrasjonen i kommunen. Vi ønsker 

oss også tett dialog med politikere i kommunen og bidrar gjerne til en «realitetsorientering på 

sykkelsetet». I denne sammenheng vil vi gjerne invitere alle lokale partier til å bli med oss på tur. Vårt 

lokallag har i flere år arrangert lokale/ tematiske sykkelturer som presenteres i årlige turkataloger på vår 

nettside www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer/. Turtilbudet omfatter også to turer pr år med 

sykkelplanlegger Iver Wien fra Lillestrøm kommune – en fin anledning for dere å se hva som skjer i 

virkeligheten! Bli gjerne med oss på sykkeltur med kommunens fremste ekspert for sykkelspørsmål 

allerede i april 2021! Turbeskrivelsen finnes vedlagt og i turkatalogen vår. Der kan dere lese også om våre 

egne tur- og smittevernregler (som ble utarbeidet i samarbeid med kommuneoverlegen fra Lillestrøm 

kommune). 

Katalogen oppdateres flere ganger i løpet av sesongen og om kort tid skal vi også ha lagt inn en egen 

sykkeltur (bare) med og for dere som er lokale politikere i Lillestrøm kommune - som vi ønsker å arrangere 

før sommerferien. Vi kommer tilbake til saken om kort tid, men kom gjerne med egne forslag! 

Ved kommentarer og/eller spørsmål ta gjerne kontakt pr mail til lillestrom@syklistene.no! 

Mvh 
Sykkelstyret i SLF Lillestrøm og omegn* 
www.syklistene.no/lillestrom 
www.facebokk.com/slfloo  
 
* brevet er elektronisk godkjent 

VEDLEGG: Turbeskrivelse fra vårtur med sykkelplanlegger fra Lillestrøm kommune, april 2021 

 

http://www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer/
mailto:lillestrom@syklistene.no
http://www.syklistene.no/lillestrom
http://www.facebokk.com/slfloo


VEDLEGG – Turbeskrivelse fra GROWING UP turkatalogen 2021* 

Vårtur med sykkelplanlegger fra Lillestrøm kommune, 21. april 2021 
TUR: Sykkeltur i Lillestrøm og omegn med sykkelplanlegger fra Lillestrøm kommune 
TIDSPUNKT: onsdag 21.04.21 kl 17 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Alle lokale syklister med interesse for sykkelplanlegging og gode sykkelløsninger inviteres til å bli med 
på informativ sykkeltur med sykkelplanlegger Iver Wien fra Lillestrøm kommune. Tematikken på disse turer preges 
alltid av aktuelle plansaker og oppfølging av etablerte/ etterlyste sykkeltiltak. I år har vi spesielt fokus på kommunens 
nye sykkelstrategi og hovedplanen for sykkel. Fin anledning til å få aktuell info fra kommunens sykkelplanlegger og til 
å komme med egne spørsmål og forslag. Vi tar forbehold om at turen kan bli avlyst grunnet aktuelle 
smittevernregler. Følg med på vår Facebookside for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no senest dagen før turen 
KONTAKT SLF LOO: Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) 
SAMARBEIDSPARTNER: Lillestrøm kommune, v/ sykkelplanlegger Iver Wien 
MER INFO HER: 
www.lillestrom.kommune.no/vei-trafikk-og-parkering/sykkel/sykkelbyen-lillestrom/ 
www.komoot.com 
www.facebook.com/slfloo 

Sist oppdatert 27.01.21 
 

 
(kart viser Fiks Gata MI tur fra 2021, kart for årets tur kommer når detaljer er avtalt med sykkelplanleggeren) 
 

* hele katalogen finnes i oppdatert versjon på vår nettside www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer/ 
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