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Til Lillestrøm kommune, v/ avdeling institusjon langtid (postmottak@lillestrom.kommune.no)  

Lillestrøm, 27. mars 2022 

SLF Lillestrøm og omegn vurderer oppstart av «sykkeltaxi» - turer med de eldste syklister 
i Lillestrøm kommune, beboere fra kommunale sykehjem mm 

Vi viser til tidligere kontakt mellom vårt lokallag SLF Lillestrøm og omegn og Skedsmo og Lillestrøm 

kommune ang «sykling uten alder», senest mailkorrespondansen med i Lillestrøm kommune februar 2022. 

I mail av 7. og 28. februar 2022 fra avdelingen institusjon langtid i administrasjonen i Lillestrøm kommune 

har vi fått positive tilbakemeldinger. Det skrives bl a at saken ble tatt opp i et koordinatornettverk og at 

kommunen er positiv til sykkeltaxi-prosjektet. Samtidig ble vi spurt hvor ofte sykkeltaxi skal tilbys og om 

det vil være den samme syklist/ pilot som kommer til samme beboer hver gang? I dette brevet skal vi prøve 

å besvare noen spørsmål ved å gi litt mer informasjon fra vår side, men frykter at vi har flere spørsmål enn 

svar …  

 

 

Vi tillater oss her til å vise til vår rapport  

fra pilotprosjektet «Sykle hjem fra sykehjem».  

I denne rapporten fra 2015/2016 beskriver vi  

våre erfaringer med sykkeltaxi for beboere fra 

kommunale sykehjem i Skedsmo kommune. 

Rapporten ligger noen år tilbake i tid, men vi er 

ganske sikre på at de samme syklene som denne 

gangen ble brukt i Skedsmo fortsatt finnes ulike 

steder i Lillestrøm kommune. I rapporten vår stiller 

vi en del grunnleggende spørsmål ang drift av 

sykkeltaxi med frivillige piloter. Vi er usikre på om 

alle disse spørsmål er besvart i Lillestrøm 

kommune. 

Vi viser her særlig til diverse grunnlags-

dokumenter som vårt lokallag denne gangen hadde 

utarbeidet, basert på erfaringer og anbefalinger fra 

Fredrikstad og Oslo kommune, f eks  

- bruksanvisning for sykkeltaxi 

- registreringsskjema for frivillig sjåfør av sykkeltaxi 

- retningslinjer for frivillige sjåfører av sykkeltaxi og 

- taushetserklæring for frivillige sjåfører av 

sykkeltaxi (se vedlegg 1). 
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Det er godt mulig at mye av det som vi nevnte i rapporten vår ikke er aktuelt i Lillestrøm kommune, 
og at det finnes andre ordninger som ivaretar behovet til passasjerer og piloter på ev sykkeltaxi-turer.  
I deres mail av 28. februar 2022 leser vi f eks at «alle våre frivillige kurses gjennom aktivtetsvenn, og vi 
tenker at dette vil være viktig også med deres gruppe. Da går man gjennom de ulike demenssykdommene, 
kommunikasjon mm og dere forsikres i oppdrag». Dette anser vi som svært positivt. Vi er enige at slike kurs 
skulle være obligatoriske for alle piloter. 

 
Vi forstår det ellers slik at noen av kommunens sykkeltaxier er veldig lite i bruk, mens en del sykler 

er forholdsvis ofte på tur (f eks sykkelen på Libos i Lillestrøm). Men vi vet ikke hvem som er pilot på disse 
sykkelturer og om det gjelder de samme regler/ rutiner for turer der ansatt i institusjonen fungerer som 
pilot, eller der pårørende til beboere «låner» sykkelen til en tur med sine kjære … Vi ber kommunen derfor 
om en tilbakemelding om det kan bli aktuelt å bruke (noen av) dokumentene våre fra den første rapporten. 
Spørsmål ang forsikring, samarbeidsrutiner for reservering av sykler, utvalg av passasjerer mm ønskes 
avklart før ev oppstart med sykkelturer med piloter som rekrutteres gjennom vårt lokallag. 

 
Når det gjelder deres konkrete spørsmål ang våre piloter, dvs hvem som skal sykle sammen med 

hvem, når og hvor ofte … så er dette på nåværende tidspunkt dessverre ikke så lett å besvare. Vi må vel si 
at vi ikke vet hvor mange piloter vi får rekruttert. Høsten 2017 hadde vi arrangert et eget «førerkort-kurs», 
men interessen var denne gangen svært begrenset. Vi er i en tidlig kartleggingsfase der vi bl a prøver å 
avklare interesse og status i kommunen, og ikke minst samarbeidsmuligheter med både kommunen og ev 
andre frivillige organisasjoner. Vi har allerede startet å «reklamere» litt for saken på vår nettside 
www.syklistforeningen.no/aktuelt/sykling-uten-alder/ og på Facebook (se også vedlegg 2). Vi skal også 
rette fokus på «Sykling uten alder» på vår temakveld på tirsdag, 29.03.22 kl 18.00. Denne dagen har vi 
besøk av Tormod Hagen som er daglig leder av foreningen med samme navn. Tanken er å lære av 
erfaringer som han og hans forening har med «sykling uten alder» - og helst bli inspirert og motivert til 
egen innsats i Lillestrøm kommune. Vi håper at også representanter fra Lillestrøm kommune vil bli med på 
vår digitale temakveld1! Kommunen får da også et grunnlag for å bedømme ev medlemskap i foreningen 
Sykling uten alder (se www.syklingutenalder.com/ og vedlegg 3). 

 
I deres mail av 28. februar 2022 leser vi at koordinatornettverket foreslår å ta saken opp med 

frivillighetssentralen og aktivitetssentrene tilknyttet til institusjoner i kommunen. Begrunnelsen er at 
beboere på kommunens institusjoner i dag er dårligere enn før, fordi de nå bor lengre hjemme, og at en 
veldig høy prosentandel har en kognitiv svikt eller demenssykdom. Koordinatornettverket er derfor usikre 
på hvordan vi skal få til forutsigbarhet i aktiviteten for beboere slik at sykkelturene oppleves som trygge og 
positive. Som lokallag til Syklistenes landsforening vet vi en del om sykling – men har selvfølgelig ingen 
spisskompetanse på eldreomsorg. Vi stoler selvfølgelig på fagkunnskap i kommunen. Allikevel mener vi at 
det også her kan være spennende å høre på erfaringer fra andre kommuner… - og regner med at dette 
også blir diskutert på vår temakveld med daglig leder fra Sykling uten alder. 

 
I kommunens mail bekreftes februar 2022 også at det finnes sykkel på Pålsetunet, LIBOS og 

Stalsberg, at alle sykler er i bruk i sommerhalvåret, men at det er selvfølgelig «rom for mer bruk». Det 
antydes også at kommunen ev har flere sykler (f eks i gamle Sørum), og at disse «spores opp». Basert på 
funn i vår tidligere rapport visste vi at det tidligere var plassert tre sykler på sykehjem i Skedsmo kommune, 
og på en liten sykkeltur i februar 2022 fikk vi fort bekreftet at disse sykler fortsatt var på plass på Libos, 
Stalsberg og Skedsmotun. Det virket slik at noen av dem ikke hadde blitt flyttet i særlig stor grad fra 
plassen sin… (se bildene nedenfor). Vi håper at kommunen i mellomtiden har fått avklart hvor mange 
sykler som finnes totalt, og hvor disse er plassert. Videre er det ønskelig å få avklart om alle sykler er i 
teknisk god stand, og klar til tjeneste. Her tenker vi særlig på sykkelens batteri og bremser. 
 

 
1 Temakvelden arrangeres via Zoom og påloggingsinfo finnes både på vår Facebook side www.facebook.com/slfloo og på vår 

nettside: www.slfloo.com/about/arsmote/ og www.facebook.com/events/1582111618828323  
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Kommunale sykkeltaxi plassert på Skedsmotun, Stalsberg og Libos (foto: SLF LOO, februar 2022) 
 

Som vist ovenfor har vi allerede skrevet en rapport fra et tidligere pilotprosjekt med kommunale 
sykkeltaxi i Skedsmo. Vi håper at prosessen denne gangen er noe enklere. Men det virker slik at ikke alt er 
avklart. Noen spørsmål er av overordnet karakter og skulle vel besvares sentralt i kommunen, f eks ang 
antall/ plassering/ teknisk stand av syklene, prioritering av mulige tjenestesteder/ passasjerer, 
forsikringsordning, opplæring av piloter, generelle samarbeidsrutiner, ansvarsfordeling mm. Andre 
spørsmål kan ev håndteres og besvares individuelt av det enkelte tjenestestedet der syklene er plassert,  
f eks ang reservering av sykler og konkrete avtaler, utvalg av passasjerer mm. 

 
Siden vi tok kontakt med Lillestrøm kommune i begynnelsen av året er det mye som har skjedd, og 

krigen i Ukraina påvirker faktisk også driften av vårt lille lokallag her i Norge (se vedlegg 4-5). Vi har mange 
års erfaring med innsamlingen av brukte sykler til nyankomne flyktninger, og er allerede godt i gang med 
forarbeidet til en ny aksjon med fokus på flyktninger fra Ukrania som skal bosettes i regionen vår2. Denne 
«Bike for peace»-kampanjen vil trolig ta mye av våre ressurser, og det er godt mulig at vi derfor må 
nedprioritere vår innsats i sykkeltaxi-prosjektet … Men vi kan gjerne bli med på et nytt pilotprosjekt og f 
eks teste et konkret opplegg med Libos i Lillestrøm. Vi har inntrykk av at sykkeltaxien i Lillestrøm er en del i 
bruk, dvs der finnes det trolig verdifulle erfaringer, og motiverte samarbeidspartnere. Det er også i 
sykkelbyen at vårt lokallag har de fleste medlemmer (og der det ev er lettest å få rekruttert piloter i 
Lillestrøm). Positive erfaringer i Lillestrøm kan da i neste omgang ev bidra til mer aktivitet på de andre 
tjenestesteder … 

 
I kommunens strategi for frivillighet3 skrives at «Lillestrøm kommune ønsker å legge til rette for økt 

samarbeid med frivillig sektor. Kommunen har fokus på betydningen av frivillig sektor og ønsker å bidra på 
ulike måter til at kommunens innbyggere får mulighet til å delta i frivillige aktiviteter og foreningsliv.» (se 
vedlegg 6). Med andre ord: Vi mener at ballen ligger hos kommunen og avventer svar fra dere, f eks mer 
info om plassering av alle sykler og kontaktdata til lokale samarbeidspartnere mm. Vi håper videre å se 
noen aktuelle samarbeidspartnere fra Lillestrøm kommune på vår temakveld førstkommende tirsdag kveld, 
men kan ellers kontaktes når som helst 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 1-6 

 
2 www.slfloo.com/aktiviteter/innsamling-av-brukte-sykler/ og www.syklistforeningen.no/aktuelt/bikes-for-peace/ 

3 www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/planer-og-strategier/strategi-for-frivillighet-lillestrom-kommune-2021.pdf  
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VEDLEGG 1: Diverse arbeidsdokumenter fra rapport «Sykle hjem fra sykehjem, SLF LOO 2015/16 

  

 
 

 

www.slfloo.com/arkiv/rapporter/  

http://www.slfloo.com/arkiv/rapporter/


VEDLEGG 2: Invitasjon til temakveld «Sykling uten alder» 

 

Sykling uten alder 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer til digital temakveld om "Sykling uten alder" tirsdag 29. mars 2022  
- og til sykkelturer med de eldste syklister i Lillestrøm og omegn i resten av året! Bli med! 

Lokallagsnytt | Lillestrøm og omegn | Familie og hverdag | 05. mars 2022 | Carsten Wiecek 

 

Har du lyst til å teste denne sykkeltaxien fra Skedsmotun på Skedsmokorset? Ta kontakt med oss! 

 
SLF Lillestrøm og omegn har som mål å bidra til økt sykkelandel og økt sykkelglede i Lillestrøm og omegn. Det gjelder 
alle syklister (innbyggere) i regionen vår – også de eldste! I denne sammenheng inviterer vi til digital temakveld om 
“Sykling uten alder” på tirsdag, 29.03.22 kl 18.00-18.45. Med Tormod Hansen, daglig leder av den norske 
organisasjonen Sykling uten alder, har vi denne kvelden en av landets fremste eksperter som foredragsholder. Bli 
med du også! 

Linken til temakvelden vil bli lagt ut på vår Facebook side fra midten av mars, og på vår nettside finnes allerede nå 
mer bakgrunnsinfo. Om du vil vite mer, se også gjerne den korte videoen Cycling without age der Ole Kassow, 
gründeren av Cykling uden alder i Danmark, forteller hvordan alt startet. I Danmark finnes det mer enn 5.000 piloter 
som er på vei med slike sykkeltaxier for “at give de ældre ret til vind i håret” – men også Lillestrøm kommune har 
flere slike sykler som står bl a på Libos i Lillestrøm og på Skedsmotun på Skedsmokorset (som du ser på bildet 
ovenfor). 

Vårt lokallag har engasjert seg i flere år for tematikken. Allerede i 2017 hadde vi skrevet en egen rapport om «Sykle 
hjem fra sykehjem» som du finner på vår nettside h r, og arrangerte teknisk opplæring for nye sykkelpiloter – noe 
som vi gjerne kan gjenta! Januar 2022 har vi derfor tatt kontakt med Lillestrøm kommune som bekreftet at alle 
sykler er i bruk i sommerhalvåret, men at det er “rom for mer bruk”. Kommunen er positiv til et samarbeid med 
frivillige – og vårt lokallag ønsker å bidra til at de kommunale sykkeltaxier brukes mer og oftere! Uavhengig om du er 
medlem i Syklistenes landsforening eller ikke, send gjerne mail til lillestrom@syklistene.no om du har spørsmål eller 
ønsker å bli pilot til en av kommunens sykkeltaxier! 

For mer info sjekk vår nettside www.slfloo.com/aktiviteter/sykkeltaxi og følg med på vår Facebook side! 

www.syklistforeningen.no/aktuelt/sykling-uten-alder/  
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VEDLEGG 3: Info om den norske foreningen «Sykling uten alder» 

Om Oss 

Foreningen Sykling uten alder – Norge, ble stiftet 27. september 2015. 

Stiftelsesmøtet ble avholdt hjemme hos den Danske Ambassadør til Norge, Torben Brylle. 

 

Det var et ønske fra flere initiativer om å få til et samarbeid om felles oppgaver, og å skape et nettverk for alle i Norge som følger 
det opprinnelige danske konseptet “Cyckling uden alder”. Mange hadde startet opp, men man satt på “hver sin tue” og måtte 
gjøre alle ting på egenhånd fra bunnen av. Når mange har gjort jobben fra før, er det sløsing med tid og ressurser å ikke dele 
dette med hverandre. 

Sykling uten alder – Norge, er en åpen organisasjon. Det betyr at det ikke er snakk om noe “JEG”. Her er det VI som driver 
organisasjonen – SAMMEN. Sammen skal vi definere hvilke oppgaver som skal prioriteres., Sammen skal vi ta viktige avgjørelser. 
Og sammen skal vi hjelpe hverandre, inspirere hverandre og dele erfaringer og gode historier. Sammen kan vi få til mer – og 
sørge for at enda flere kan oppleve gleden ved å komme ut og kjenne vind i håret. 

Formål 

Sykling uten alders formål er: Å realisere drømmen om sammen å skape en verden, hvor en enkel adgang til aktivt 
medborgerskap, skaper livsglede hos våre eldre medborgere og ande med nedsatt funksjonsevne og gir dem mulighet til å forbli 
en aktiv del av fellesskapet og nærmiljøet. 

Foreningens formål søkes gjennomført gjennom: 

• å gi våre eldre medborgere rett til vind i håret, 

• rett til å oppleve byen og naturen på nært hold fra sykkelen og, 

• ved å gi dem lyst og mulighet til å fortelle deres livshistorier i deres omgivelser, hvor de har levd deres liv. 

Dermed bygger vi bro mellom generasjoner, og vi forsterker tilliten, respekten og det sosiale lim i vårt samfunn. 

Generøsitet 

Et av de ledende prinsipper i Sykling uten alder (SUA), er generøsitet. Det betyr også at vi som jobber med konseptet, deler med 
hverandre. Det er som regel noen som har funnet opp kruttet før oss. Oppstår det spørsmål, finnes det alltid noen man kan 
rådføre seg med. Noen har kommet langt og kan hjelpe de som er i oppstartsfasen. Det er også produsert en del materiell som vi 
fritt deler. Ta kontakt for å finne ut om vi har noe du kan bruke. Eller kanskje du trenger hjelp til å lage noe spesielt for 
deg/dere? Ta kontakt, så hjelper vi deg … 

Kilde: www.syklingutenalder.com, sett 27.03.22 

http://www.syklingutenalder.com/


VEDLEGG 4: Bike for peace 

 

Bikes for peace! 

SLF Lillestrøm og omegn forbereder seg i disse dager til å ta imot og dele ut brukte sykler  
til nyankomne flyktninger fra Ukraina. Ta kontakt om du vil bidra, med brukte sykler eller egen innsats! 

Lokallagsnytt | Lillestrøm og omegn | Lokallagsnytt  |  10. mars 2022 | Carsten Wiecek 

 

THE BIKES ber deg om å bli med i vår innsamling av brukte sykler for ukrainske flyktninger som er på vei til Lillestrøm! 

Med sykling som folkehelse- og miljøtiltak som et satsingsområde var det naturlig at SLF Lillestrøm og omegn høsten 
2015 startet en innsamlingsaksjon av brukte sykler for nyankomne flyktninger fra Syria, i samarbeid med kommunale 
og private samarbeidspartnere. Siden har vi tatt imot og gitt bort mange sykler, store og små, til flyktninger fra Syria 
og mange andre land – og vi takker alle som har bidratt! 

Innsamlingsaksjonen vår ble aldri helt avsluttet, men grunnet lavere ankomsttall ble det etter hvert mye roligere. Vi 
har nå fått signaler om at kommunen forbereder seg til ankomst av flyktninger fra Ukraina. Det virker altså slik at det 
snart er behov for flere brukte sykler for nyankomne flyktninger. Vi forbereder oss derfor i disse dager til å kunne ta 
imot og dele ut flere sykler til nyankomne flyktninger fra Ukraina. Som i tidligere år tar imot alle typer sykler. Om 
sykkelen er punktert eller mangler noen skruer, så fikser vi det. Men i motsetning til tidligere år har vi ikke mulighet 
til å ta oss av brukte sykler som trenger svært omfattende reparasjoner. Og med et smertefullt  sykkelhjerte må vi 
vel også anta, at vi først og fremst trenger dame- og barnesykler for mødrene som er på vei hit sammen med sine 
barn. Alle sykler sjekkes før disse gis bort til flyktninger som velges ut i samarbeid med offentlige flyktningtjenester i 
regionen vår. 

Dersom du har en eller flere sykler som du vil gi bort, send mail til lillestrom@syklistforeningen.no! Ta også gjerne 
kontakt, om du kan hjelpe oss med transport og små reparasjoner av innkomne sykler. Takk! 

www.syklistforeningen.no/aktuelt/bikes-for-peace/ 
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VEDLEGG 5: Innsamling av brukte sykler 

 

SLF Lillestrøm og omegn samler inn brukte sykler til nyankomne flyktninger og andre gode formål. Ta kontakt, hvis 
du har én eller flere sykler som du vil gi bort, hvis du kan støtte oss med transport eller små reparasjoner – eller 
hvis du selv ønsker å ta imot en av våre brukte sykler! 
 
Mars 2022 anmodes kommunale flyktningtjenester i regionen vår å ta imot et større antall flyktninger fra Ukraina, 
hovedsakelig kvinner og barn. Vi forbereder oss derfor til å kunne ta imot, sjekke og dele ut brukte dame- og 
barnesykler til mødrene og deres barn som er på vei hit fra Ukraina. For mer aktuell info se her. Nedenfor finner du 
litt mer bakgrunnsinfo samt informasjon om tidligere innsamlingsaksjoner. 
 
Høsten 2015 startet vi vår første innsamlingsaksjon av brukte sykler for nyankomne flyktninger, denne gangen i tett 
samarbeid med Skedsmo flyktningavdeling og ASF Team Norway. Siden har vi tatt imot brukte sykler. Sykling gir 
bedre helse, bedre miljø og bedre økonomi – men for mange av oss er sykkelen også synonym for frihet. For 
nyankomne flyktninger er sykkelen altså mer enn et rimelig fremkomstmiddel på vei inn i et nytt samfunn. Å gi en 
sykkel til et menneske som har mistet alt og må starte på nytt virker derfor som en fin velkomstgave! 
 
Alle sykler sjekkes a av erfarne syklister, før disse gis bort. Det betyr selv om sykkelen er punktert eller har noen 
småskader så kan vi ha bruk for den. De aller fleste sykler som vi mottar går kort tid senere til flyktninger som er 
bosatt i regionen vår. Men vi forbeholder oss retten til å kaste det som ikke kan brukes, til å bygge om og sette 
sammen syklene ut ifra delene vi mottar, eller til å bruke syklene til andre gode formål. Noen sykler brukes som 
«tjenestesykler» for fredsarbeidere som absolverer et frivillig sosialt år i Stor-Oslo i regi av ASF, mens andre blir brukt 
som lånesykler for medlemmer i lokallaget vårt eller på annen måte for å øke sykkelandelen. Noen brukte sykler 
opplever også en ny vår som THE BIKES. En del damesykler har vi gitt bort til kvinner som deltok på våre sykkelkurs 
(jf her). 
 
Vi trenger alle typer sykler, både dame-, herre- og barnesykler. I utgangspunktet ønsker vi å ta imot syklene ved 
sykkelhotell på sentrumsiden av Lillestrøm stasjon, men ved behov kan vi også hente sykler. Dersom du har én eller 
flere sykler som du vil gi bort, send mail til lillestrom@syklistene.no (gjerne med bildet/ beskrivelsen av sykkelen)! 
 
Flyktninger som får tilbud om sykkel velges vanligvis ut i samarbeid med den kommunale flyktningtjenesten, men av 
og til blir vi også kontaktet direkte av den som trenger brukt sykkel. Flyktningavdelingen i Skedsmo kommune måtte 
våren 2018 dessverre nedprioritere samarbeidet med vårt lokallag. Siden sommer 2018 har vi et samarbeid med 
Flyktninge- og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune. Om du ønsker brukt sykkel og bor i Rælingen kommune 
ta kontakt med vår nestleder Alf Helge Hartveit Skistad (mobil 920 96 363).  
 
Se også info nedenfor: 
 

o 10.03.22 Bike for peace! 
o 02.08.17 Recycle or die 
o 05.09.15 Velkommen til sykkelbyen! 

 

www.slfloo.com/aktiviteter/innsamling-av-brukte-sykler/ 

https://slfloo.com/aktiviteter/innsamling-av-brukte-sykler/
https://syklistforeningen.no/aktuelt/bikes-for-peace/
https://asfteamnorway.wordpress.com/no/
http://www.sykkelstedet.no/hvorfor-mer-sykling/50-sykling-gir-bedre-helse
http://www.sykkelstedet.no/hvorfor-mer-sykling/52-sykling-gir-bedre-miljo
http://www.sykkelstedet.no/hvorfor-mer-sykling/51-sykling-gir-bedre-okonomi
https://www.asf-ev.de/nor/hjem.html
https://slfloo.com/about/the-bikes/
https://slfloo.com/aktiviteter/sykkelkurs-for-innvandrerkvinner/
mailto:lillestrom@syklistene.no
http://ralingen.custompublish.com/flyktning-og-inkluderingstjenesten.5503113-321396.html
https://syklistforeningen.no/aktuelt/bikes-for-peace/
https://syklistene.no/aktuelt/re-cycle-or-die/
https://slfloo.files.wordpress.com/2017/05/n150905.pdf
http://www.slfloo.com/aktiviteter/innsamling-av-brukte-sykler/


VEDLEGG 6: Strategi for frivillighet, Lillestrøm kommune* 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

*  www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/planer-og-strategier/strategi-for-frivillighet-lillestrom-kommune-

2021.pdf  

http://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/planer-og-strategier/strategi-for-frivillighet-lillestrom-kommune-2021.pdf
http://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/planer-og-strategier/strategi-for-frivillighet-lillestrom-kommune-2021.pdf

