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Årsmelding 2021 for Syklistenes Landsforbund 

avdeling Alta 

 

Innledning 

Foreningens formål:  

 

SLF Alta skal ivareta alle syklisters behov og interesser. Alta har et svært aktivt og 
synlig sykkelmiljø med hverdagssyklister og terrengsyklister - sommer og vinter. Svært 
mange er med på begge arenaer. SLF Alta vil dermed avspeile Altas særpreg med sitt urbane 
og bynære vei- og stinett som benyttes av mosjonister og til daglig ferdsel.   
  
SLF Alta skal fronte fokusområdene til SLF sentralt ved å gjøre hverdagen enklere 
for hverdagssyklister - som velger sykkel til og fra jobb, skole og andre reisemål. 
Finnmarkinger er glad i naturen, og mange bruker også sykling som rekreasjon og 
fritidssyssel. Innenfor tur- og terrengsykling vil SLF Alta samarbeide med relevante aktører og 
grunneiere slik at interessekonflikter forebygges.  
  
Vår målsetting med SLF Alta er at enda flere skal få lyst til å velge sykkel på alle sine reiser i 
Alta - hele året. Sykling gir bedre helse, det gir økt trafikksikkerhet, bedre miljø og det gir 
gladere og lykkeligere mennesker og samfunn. 
 

Styret 

Styret ble valgt ved årsmøtet for 2020, hvor kun et av medlemmene ble byttet ut. Bjørn 

Michaelsen ut og Iris Helen Svaleng inn.  

Styreleder: Gjermund Abrahamsen Wik 

Styremedlemmer: Per- Kåre Jakobsen, Marie Rushfeldt, Aase-Kristin H Abrahamsen og Iris 

Helen Svaleng. 

Varamedlem: Øystein Røsland. 

Medlemmer 

Dette utgjør ca 11 betalende, hvorav kun 6 har oppgitt mailadresse til SLF sentralt. 

Møter 

Det ble avholdt et fysisk møte i 2021, årsmøtet på Thon hotel med påfølgende allmøte i 

etterkant. Dels skyldes dette covid-19, og dels mange andre gjøremål. Det har vært en del 

aktiviteter i regi av SLF Alta like fullt. 

- Årsmøtet med orienterings- og diskusjonssaker i etterkant, 4.3.21. 

- Befaring av nye sykkeltrasèer i Alta, Miløjuka 2021. 
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- Trafikkpark ved Komsa skole, eget prosjekt hvor SLF Alta søkte om TS-midler til 

planleggingen. 

- Trafikksikre snarveier og turstier, samarbeid med Alta kommune om utsetting av bilsperrer. 

Arrangementer og aktiviteter 

SLF Alta samarbeider med Sykkelbyen Alta om de ulike arrangement de tilordner. Det 

samarbeides og deltas på disse.  

• Hjertesoner i 2021:  

- Skoleveien for Alta ungdomsskole og Sandfallet ungdomsskole. 

- Påbegynt arbeid for Komsa skole. 

 

• Det ble bevilget lokale trafikksikkerhetsmidler til Sykkelbyen Alta fra 

Samferdselsdepartementet, kr 50 000. Sykkelbyen samarbeider med SLF Alta, for: 
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• Sykkelkurs 1-3 klassinger 2021, i samarbeid med Russen 

 

• Sykle til skolen kampanje vår og høst 2021 – alle skoler 

 

• Samarbeid med Bedriftsidretten – sykle til jobben 2021  

 

• Sykkelservice med sportsbutikker i Miljøuka 

 

• Dagens sykkelhelt i mobilitetsuka, med korpsmusikk, utdeling av belønninger, m.m. 

 

 
 

• Utdeling av sykkellykter og reflekser i samarbeid med russen til syklister ved 

ungdomsskolene og videregående skoler.  

 

• Befaring av nye sykkeltrasèer i Miljøuka; Thomasbakken – sentrum  
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og Kronstad – Aronnes.  

 

 

 

• Utdeling av belønning til de syklende vinter 2021. 
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• Utdeling av sykkelløypesett til skolene som er med i Hjertesoneordningen 

• Sykkelopplæring for fremmedspråklige ved Integreringssenteret.  

•  
• Sertifisering av Alta rådhus som «Sykkelvennlig arbeidsplass» - resulterte i bronsje. 
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Økonomi 

• Regnskap  

 

Pr nå har vi 8357,55 kroner på konto. 

 

Januar 2021: 13 290 (Årlig driftsstøtte samt tilskudd til premier Sykle til Jobben for to 

år. 

 

Mars 2021: - 6252 kr til hurtigtrykk, premier, sykkelflasker i stål, med mulighet for 

isbiter. Saldo 7 030. 

 

April 2021: Thon hotel for møterom og drikke til årsmøtet: - 5 170 kr. Saldo: 1 858 kr. 

 

Mai 2021: Østlyngen bakeri, - 1 358 kr. Inn fra SLF: 7 860. Saldo: 8 359 kr. 

 

Ingen flere bevegelser på konto etter dette. 

 

 

• Midler på konto benyttes til infomøtet og årsmøtet for 2021 som gjennomføres 2022. 

Nytt driftstilskudd mottas juni 2022. 

 

 

• ·Budsjett 2022 

 

Det foreslås at det planlegges ulike aktiviteter også for 2022. 

 

- Det bør vurderes å gjøres en aktiv tilnærming i å markedsføre sykkelvennlig 

arbeidsplass, herunder også Alta rådhus. Resultatet fra årets undersøkelse har blitt 

annonsert som en «reklame» for konseptet med sertifiseringsordningen, slik at andre 

kunne bli inspirert for å gjøre det samme. Alta rådhus oppnådde «bronse» med 52 

poeng. 

 

- Tirsdag 24 mai kombineres «Sykkelens dag/ SLF 75 år» med «Frivillighetens år». 

Begge deler er i år sykkelinspirerte og eget program må utarbeides samt innhold. 

Forslag på hva som kan skje mottas gjerne. Det er tenkt et sykkeltog fra Lathari via 

Elvebakken, Alta videregående skole, UiT og så ende opp på Alta sentrum. Alle 

nevnte steder vurderes det stand og aktiviteter, spesielt ved Alta videregående skole. 

Lag, foreninger og andre inviteres til å delta og vise frem sine aktiviteter. På sentrum 

håper vi på en form for folkefest. Dette skjer dagtid så skolene blir invitert. Det bør 

samtidig være en form for aktiviteter som befolkningen kan delta på også 

ettermiddagstid. 

I denne forbindelse håper vi å få til en kursing for TIP elevene ved AVS i service og 

lett mekking på sykkel. 24 mai vil de da kunne bistå med fullskala sykkelservice for 

de som deltar her. Samtidig har vi kanskje startet litt rekruttering til yrket. 

 

Vurdere andre ting fortløpende: 

· Andre typer premier for Sykle til jobben. 

· Andre typer befaringer som kan være aktuelle 
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· Vurdere egne åpne sykkelmøter f eks biblioteket for sykkeltilrettelegging i Alta. 

· Vise frem statistikk for mobilitet i Alta, biltrafikk, sykkeltrafikk, gående osv. 

· Spille inn forslag til nye snarveier 

· Skilting av sykkelruter 

- Sykkelkurs for fremmedspråklige i regi av foreningen, i samarbeid med Alta 

integrerings- og kompetansesenter.  

 

 

Aktiviteter som vil koste SLF Alta penger må det søkes om tilskudd til. 

 

 

Alta, 16.3.22 

 

 

I styret for SLF avd Alta 

 

 

 

_______________________________  ____________________________ 

Gjermund Abrahamsen Wik    Per Kåre Jakobsen 

 

 

_______________________________  ____________________________ 

Iris Helen Svaleng     Marie Rushfeldt 

 

 

_____________________________ 

Aase-Kristin Abrahamsen 
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