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Velg rett reisemiks 
www.mobilitetsuken.no

Den årlige mobilitetsuken feires i hele Europa med fokus på bærekraftig mobilitet. Årets tema er «Velg 
rett reisemiks». Må bilen være med på alle turene dine? Kan du gå fra barnehagen til jobb? Kan du gå til 
butikken og ta bussen hjem? Som Sykkelby markerer vi også disse dagene med følgende begivenheter:

Onsdag 16 sept.: Start på mobilitetsuken, vi stiller opp ved rundkjøringa i sentrum på morningen 
og tilbyr syklende og gående belønninger.

Torsdag 17 sept.: Vi sykler om kapp med journalister for å finne raskeste transportmåte fra 
Kaiskuru til Alta sentrum ved UiT. Kan sykkelen slå bilen?

Fredag 18 sept.: 
- Kl. 09.00: Offisiell åpning av den nye Sykkelvegen over Aronnesjordet. Her møter ordføreren 
og personer fra Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Snorklipping av 
Aronnes barnehage.
- Kl 1345: Offisiell åpning av det nye kollektivanlegget ved Alta Ungdomsskole. Her stiller 
ordføreren og representanter fra Statens vegvesen, Finnmark fylkeskommune og Alta kommune. 
Vi overrasker barna som tar skolebussen denne dagen.

Lørdag 19 sept.: Vi markerer bilfri dag – og håper flest mulig sykler eller tar buss til sentrum 
denne dagen. Vi har sperret av deler av parkeringsområdet på sentrum for å gi folk et fokus på 
de rette verdier – folkeliv i samarbeid med studenter fra UiT – Alta. Dette i stedet for fokus på 
bilkjøring – hvor bilen opptar plass til 10 sykler.

Mandag 21- tirsdag 22 sept.: Vi legger til rette for utendørs overnatting på parkeringsområdet i 
Alta sentrum. Vi stiller med telt, lavvoer, bålpanner og kanskje en og annen gitarist til sang rundt 
bålet. Vi markerer friluftslivets år på asfalterte flater – og de som ønsker å overnatte på dette 
stedet hvor ingen har overnattet før – har anledning til det.

Vi har stand i gågata når vi er i sentrum og deler ut effekter og prater gjerne om bærekraftig 
mobilitet.


