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Vi kan sykkel – også på ukrainsk! 

Er du nyankommen flyktning fra Ukraina, bor i Lillestrøm eller Rælingen kommune og liker å sykle? Ta kontakt om du 
trenger sykkel eller vil bli med oss på sykkeltur! 
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THE BIKES reklamerer for vår innsamlingsaksjon av brukte sykler for ukrainske flyktninger 

 

SLF Lillestrøm og omegn er lokallaget til Syklistenes landsforening som jobber aktivt for at flere bruker sykkel som 
transportmiddel i Lillestrøm og omegn. Vi elsker alle syklister, uansett alder, kjønn og nasjonalitet. Høsten 2015 
startet vi en innsamlingsaksjon for flyktninger fra Syria, og nå er vi i gang med en lignende aksjon der vi samler inn 
brukte sykler for nyankomne flyktninger fra Ukraina. 

Hvis du kom som flyktning fra Ukraina til Lillestrøm eller Rælingen kommune denne våren og mangler sykkel, eller 
har en sykkel som må fikses litt, send mail til lillestrom@syklistene.no! Vi snakker både norsk, engelsk og tysk! 

Vi sjekker alle brukte sykler som vi mottar. Om sykkelen er punktert eller mangler noen skruer, så fikser vi det. 
Syklene som vi deler ut er altså brukt, men i brukbar stand. Men det er ingen garanti, og du bruker sykkelen på eget 
ansvar. Sammen med sykkelen vil du få utdelt enkel kodelås og ladbare lykter. Du er selv ansvarlig til å passe på 
sykkelen og følge trafikkregler i Norge. Men ved spørsmål kan du selvfølgelig gjerne ta kontakt med oss igjen! 

Vi arrangerer også sykkelturer i nærområdet, og du er hjertelig velkommen til å bli med! Vi sykler i rolig tempo og tar 
oss god tid til pauser og prat underveis. Mer info om turene finner du på vår nettside her 
www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer/. Om du ønsker å bli med oss på sykkeltur, send påmelding pr mail til 
lillestrom@syklistene.no, senest dagen før turen. 

Neste tur er allerede nå på lørdag, 11.06.22. Vi starter kl 11.00 fra Lillestrøm stasjon og sykler inn til Oslo. Om du vil 
vite mer kom til sykkelhotellet på sentrumsiden av Lillestrøm stasjon kl 10.30 på lørdag, så prater vi mer om våre 
aktiviteter! Velkommen til Norge, og alltid god tur! 

www.syklistforeningen.no/aktuelt/sykkel-pa-ukrainsk/ 
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