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Til alle lokale 14 partier som stilte til valg i Lillestrøm kommune høsten 2019 
Lillestrøm, 31. mai 2021 

 
SLF Lillestrøm og omegn inviterer til sykkeltur og dialog om sykkelpolitikken foran høstens stortingsvalg 
 

Vi viser til tidligere kontakt ang sykkelforhold i Lillestrøm og omegn, særlig våre brev og mail høsten 
2019 ang vår rapport "Fra sykkel-blabla til sykkelerklæring" med en enkel analyse av «sykkelpolitikken» i 
partiprogrammet til alle 14 lokale partier som denne gangen stilte til valg i Lillestrøm kommune (jf vedlegg 
1 med våre hovedfunn). 

 
Det er snart to år siden dette siste (og første) kommunalvalget i Lillestrøm kommune. Da er det på 

tide å se tilbake på hva som har skjedd innen den lokale sykkelpolitikken. Hvor mye av partiprogrammet til 
de enkelte partiene ble til virkelighet? Eller i det minste, hva gjorde det enkelte lokale partiet for å prøve? 
Konkret: Hvilke sykkeltiltak ble foreslått og realisert, basert på hvilke politiske initiativ/ føringer/ vedtak – 
av hvilke partier? 
 

Allerede ved årsskiftet 2018/2019 hadde vi presentert viktige sykkelsaker til inspirasjon og i håp om 
at noe av dette ville inngå i lokale partiprogram og til slutt ble realisert, se nedenfor: 

 

• Prioritere investeringer i sykkelveier i byvekstavtaler/bypakker og i porteføljestyringen av disse 

• Jobbe for 20 % sykkelandel i byen 

• Jobbe for at 8 av 10 barn sykler eller går til skolen ved å prioritere utbygging av trygge skoleveier 

• Etablere en pilot for støtteordning for elsykkelkjøp 

• Innføre bedre skilting og oppmerking i sykkelgata i Lillestrøm for å heve kvaliteten for myke 
trafikanter 

• Etablere sykkelekspressvei fra Lillestrøm til Oslo 

• Etablere digital plattform for tilbakemeldinger fra lokale syklister 

• Bedre vintervedlikeholdet av sykkelvegnettet 

• Opprette et kommunalt sykkelregnskap 

• Jobbe for bedre utnyttelse av sykkelhotellet ved Lillestrøm togstasjon, for eksempel ved at kunder 
med NSB-årskort får gratis parkering i sykkelhotellet 
 
Men vi skal ikke bare se på hva som skjedde de siste to årene i Lillestrøm og omegn. I valgåret 2021 

er det selvfølgelig også viktig å se framover, og utover kommunegrensene ... Med andre ord: vi skal også 
rette fokus på den nasjonale sykkelpolitikken.  

 
Vi er selvfølgelig klare over at dere lokalpolitikere bare har begrenset påvirkning når det gjelder den 

nasjonale (sykkel)politikken av «deres eget» parti. Og som lokallag til Syklistenes landsforening skal vi per 
definisjon fokusere mest på lokale forhold i «vår region». Men det er en tydelig sammenheng mellom lokal 
og nasjonal politikk når det gjelder sykkeltematikken, og det er alt for lett å skylde «på staten» (som ikke 
tildeler midler) eller «på kommunen» (som prioriterer feil). For oss (lokale) syklister spiller det vel heller 
ingen rolle om dårlige eller manglende sykkelintrastruktur er et kommunalt eller statlig ansvar. Vi ønsker 
oss bedre sykkelforhold uansett hvem som er vegmyndighet! Bedre sykkelforhold som bidrar til økt 
trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, komfort og trivsel for oss syklister. Begrunnelsen er rett og slett at 
dette vil gi en økt sykkelandel og på denne måten være del av løsningen for svært mange problemer i vårt 
(lokal)samfunn. Vi blir derfor glade for alle gode sykkeltiltak på alle nivåer!  
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Vi ber dere derfor om å besvare de to korte spørsmål nedenfor slik at vi kan hjelpe lokale syklister 
fra Lillestrøm og omegn til å ta et godt veivalg i september! 

 
1. Hvordan har deres parti jobbet lokalt for sykkelsaken siden kommunalvalg 2019? 
2. Hvordan vil deres parti jobbe nasjonalt for sykkelsaken etter stortingsvalget 2021? 

 
Mens svaret på spørsmål 1 gjerne kan omfatte helt konkrete sykkelsaker som ble tatt opp i 

kommunestyret eller andre aktuelle arena i kommunen, kan dere gjerne klippe og lime fra deres nasjonale 
partiprogram hva som vurderes som viktig for oss syklister. Om det blir for mye jobb, så begrense svaret på 
spørsmål 2 gjerne på de tre viktigste sykkelsaker i deres nasjonal partiprogram. Tusen takk! 

 
Vi ber om at deres svar på spørsmål 1 og 2 sendes innen 31.07.21 pr mail til 

lillestrom@syklistene.no! Vi skal da samle alle svarene i en enkel rapport som vil bli lagt ut på vår 
nettside i løpet av august - i god tid før Stortingsvalget 13. september 2021! 
 

Dere har altså god tid til å svare på spørsmålene ovenfor. Derimot må det ikke ta så veldig mye tid 
før vi kan fortsette vår direkte dialog om lokale sykkelforhold. Og hva er mer nærliggende enn å dra på en 
felles sykkeltur - når man skal snakke om tema sykling. Som tidligere varslet arrangerer vi derfor felles 
sykkeltur med representanter fra alle lokale partier i begynnelsen av juni.  

 
I anledning verdens sykkeldag inviterer vi dere på lørdag 05.06.21 til en flott sykkeltur fra 

Lillestrøm til Årnestangen (som riktignok ligger i nabokommunen Rælingen). Mer informasjon om denne 
«sykkelturen med lokale politikere» finnes i turbeskrivelsen i vedlegg 2a/b og i turkatalogen på vår nettside 
www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer. Sjekk også gjerne vår Facebook side www.facebook.com/slfloo 
(der vi også informerer om turen ev må avlyses i siste øyeblikk grunnet nye smittevernregler…). I vår 
turkatalog kan du også lese våre egne smittevernregler, at antallet deltakere på våre turer er begrenset og 
at det er obligatorisk påmelding pr mail. Så send kort mail med påmelding til lillestrom@syklistene.no så 
fort som mulig, om du vil bli med på lørdag! 
 

Om det ikke passer på lørdag, så får vi det sikkert til en annen gang. Vi arrangerer sykkelturer 
gjennom hele sesongen og dere er alltid velkomne til å bli med! I denne sammenheng minner vi også om at 
vi tidligere har bedt om å få navn/ kontaktdata til den som fungerer som vår sykkelkontakt i deres parti. Vi 
mangler sykkelkontakter i flere partier, og de av dere som svarte høsten 2019 kan gjerne send oss kort 
bekreftelse at det fortsatt den samme sykkelkontakten. 
 
 
Mvh 
Sykkelstyret i SLF Lillestrøm og omegn* 
www.syklistene.no/lillestrom 
www.facebokk.com/slfloo  
 
* brevet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg 1 

Rapporten «Fra sykkel-blabla til sykkelerklæring» beskrev på en enkel og rask måte sykkelpolitikken i 

programmet til alle de 14 lokale partiene som stilte til valg i Lillestrøm kommune september 2019. I denne 

rapporten finnes et enkelt sammendrag av partienes sykkelpolitikk som rett og slett lister opp hvor ofte 

partiene bruker ord som sykkel, syklist, sykling osv.  

Oversikten nedenfor viser antall/andel sykkelbegrep fra alle 14 partiprogram: 

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   

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 

 

Hele rapporten kan lastes ned fra vår nettside www.slfloo.com/arkiv/rapporter/  

 

https://lillestrom.mdg.no/lokalprogram-2019-2023/hele-programmet-som-pdf/?fbclid=IwAR3N9scpaa6dLRh8B5jnLht2Dcpejkh5NtDLsYG-VU_uRs_ZYw0pLVdRYJg
https://www.venstre.no/lokal/viken/lillestrom/
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
http://lillestromsv.no/onewebmedia/hovedprogram%20webversjon%20endelig.pdf
https://hoyre.no/viken/lillestrom/aktuelt/program_for_lillestrom_hoyre_2019_2023/
https://lillestromfrp.no/program/
https://lillestrom.arbeiderpartiet.no/politikken/
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://www.krf.no/globalassets/fylkesbilder/ostfold/politisk-progam-lillestrom-krf-2019-2023.pdf
https://rødt.no/lillestrom/program
https://www.liberalistene.org/politikk/partiprogram/
http://www.pensjonistpartiet.no/images/akershus/2019/Ferdig_8-siders__Kopi.pdf
http://www.slfloo.com/arkiv/rapporter/


 

VEDLEGG 2a 
 

Fra: SLF Lillestrøm og omegn <lillestrom@syklistforeningen.no> 
Sendt: mandag 24. mai 2021 
Til: 14 lokale politiske partier i Lillestrøm kommune 
Emne: SLF LOO inviterer…  til sykkeltur i juni 2021 (valgår, jubileumsår og turkatalog 2021) 
 

God morgen og god pinse til dere og alle de andre lokale partier i Lillestrøm som vi har vært i kontakt med siden 
kommunalvalg 2019! 

 

Som vi skrev i vår mail i februar så feirer vårt lokallag SLF Lillestrøm og omegn 10 års jubileum i 2021, 
og også i vårt jubileumsår inviterer vi til en rekke tematiske sykkelturer i Lillestrøm og omegn, 
jf mer info I GROWING UP turkatalog 2021 her www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer/ 

 

Vi har etablert gode smittevernregler på våre turer, men måtte allikevel avlyse flere turer våren 2021 grunnet 
koronasituasjonen. Men vi håper å kunne arrangere en egen sykkeltur med lokalpolitikere i begynnelsen av juni -  i 
anledning verdens sykkeldag. Vi kommer snart tilbake til dere med en "formell invitasjon" og noen få spørsmål om 
sykkelpolitikken til deres parti, både kommunalt og nasjonalt. Men se gjerne allerede nå på turbeskrivelsen nedenfor 
- and save the date: lørdag, 5. juni fra kl 11.00! 

 

Mvh 

Sykkelstyret i SLF Lillestrøm og omegn 

syklistforeningen.no/lillestrom/ 
facebook.com/slfloo/ 

 

VEDLEGG 

 
Sykkeltur til Årnestangen – med lokale politikere ved verdens sykkeldag, 5. juni 2021  
TUR: Sykkeltur fra Lillestrøm til Årnestangen  
TIDSPUNKT: lørdag 05.06.21 kl 11.00  
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden  
BESKRIVELSE: I valgåret må vi selvfølgelig ha en egen tur med (lokale) politikere, og hvorfor ikke i anledning verdens 
sykkeldag som FN har valgt å legge til begynnelsen av juni hvert år. Vi inviterer altså representanter fra alle lokale 
partier til å sykle med oss ut til naturskjønne Årnestangen. Vi sykler fra Lillestrøm langs Strandveien og Torvaveien så 
langt det går, før vi sykler videre langs Nedre og Øvre Rælingsveg. Vi kan ev vurdere kort pause ved Rælingen rådhus 
og sykler videre derfra senest kl. 12.00. Det er ferdigstilt gang og sykkelvei helt ut til Nordby, og vi følger denne fra 
Rælingen rådhus. Fra Lillestrøm til Årnestangen er det ca 13 km. Der blir det mulighet for en liten gåtur og/eller 
piknik… Deltakere bestemmer selv hvor lenge de vil bli der og når og hvordan turen tilbake starter og organiseres. 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. 
Ved stor interesse kan vi ev vurdere et større antall deltakere med flere turguider på denne turen, avhengig av 
korona-situasjon, smittevern mm.  
KONTAKT SLF LOO: Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no)  
MER INFO HER:   
www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/verdens-sykkeldag 
www.komoot.com  
www.facebook.com/slfloo 
Sist oppdatert 28.02.21  

http://www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer/
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VEDLEGG 2b 
 

Sykkeltur til Årnestangen – med lokale politikere ved verdens sykkeldag, 5. juni 2021 
TUR: Sykkeltur fra Lillestrøm til Årnestangen 
TIDSPUNKT: lørdag 05.06.21 kl 11.00 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: I valgåret må vi selvfølgelig ha en egen tur med (lokale) politikere, og hvorfor ikke i 
anledning verdens sykkeldag som FN har valgt å legge til begynnelsen av juni hvert år. Vi inviterer altså 
representanter fra alle lokale partier til å sykle med oss ut til naturskjønne Årnestangen, og håper også at 
politisk rådgiver fra sekretariatet vil bli med på turen. Vi sykler fra Lillestrøm langs Strandveien og 
Torvaveien så langt det går, før vi sykler videre langs Nedre og Øvre Rælingsveg. Ved behov tar vi kort 
pause ved Rælingen rådhus, men sykler videre derfra senest kl 12.00. Det er ferdigstilt gang og sykkelvei 
helt ut til Nordby, og vi følger denne fra Rælingen rådhus. Fra Lillestrøm til Årnestangen er det ca 13 km. 
Der blir det mulighet for en liten gåtur og/eller piknik … Deltakere bestemmer selv hvor lenge de vil bli der 
og når og hvordan turen tilbake starter og organiseres. 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. Ved stor interesse kan vi ev vurdere et større antall deltakere med flere turguider på denne turen, 
avhengig av korona-situasjon, smittevern mm. 
KONTAKT SLF LOO: Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) 
MER INFO HER:  
www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/verdens-sykkeldag  
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/226676675585983  

Sist oppdatert 29.05.21 
 

 

 
 
 

mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
http://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/verdens-sykkeldag
http://www.komoot.com/
http://www.facebook.com/events/226676675585983

