Bli kjent i Alta kommune!
Opplev flott natur, frisk luft
og nydelig utsikt.

På vei til toppen Dønnevarre i Kviby

Alta kommune har en lang tradisjon med toppturer i Miljøuka.
Dette tilbudet er etter hvert blitt utvidet slik at vi nå også tilbyr
«Alta 10-toppers» til våre mange turgåere.

Antall registreringer i 2012:
Antall

Borras

1 229

Skoddevarre

2 280

Dønnevarre
Haldde

906
1 954

Lille Raipas

3 645

Hjemmeluft

3 935

Komsa
Losvarkollen

2 661
1 062

Bjørkelitind

1 082

Antall innbyggere i Alta pr. 01.01.13 er 19 646

Oppdagelsesferd på Halddetoppen (foto: Tor Lekang)

10 808

Ulvehenget
Sum

bjorkmanns.no - 241 774 Miljømerket trykksak

Topp

29 562

Bilder:
der hvor ikke annet er nevnt er bildene Alta kommunes eiendom.

Alta kommune
Tlf 78 45 50 00
postmottak@alta.kommune.no
www.alta.kommune.no

Bjørkelitind, Talvik

Dønnevarre

Kviby

Alta 10-toppers
Alta kommune har i samarbeid med IL Frea, Kviby IL, Nerskogen
IL, Kaiskuru IL, Rafsbotn grendelag, Talvik Jeger- og fiskerforening tilrettelagt for Alta 10-toppers.

sø

Bjørkelitind

Talvik

Ulvehenget

Alta 10-toppers, med merkede stier, er tilgjengelig i sommerhalvåret, ca. 5. juni til 15. oktober. Halddetoppen er klar litt
senere på grunn av snøforholdene.

Rafsbotn

Komsa

Høyde
Lengde
over havet (en vei)

Tidsbruk (opp)
i rolig tempo

Parkering

Hjemmeluft

182 m

30 min. 		

Alta Museum		

Komsa

213 m

900 m
1,5 km

45 min. 		

Haldde

Komsa skole		

Hjemmeluft

500 m før Øytun
folkehøgskole

Dønnavarre
465 m
3 km
1,5 time		
					

Fergeleie til
Årøya

Borras
360 m
4 km
2 timer		
Vestre					

Saga skole og
grendehus

Losvar150 m
700 m
20 min. 		
kollen					

Kaiskuru
nærmiljøsenter

Ulvehenget

412 m

4 km

1,5 time		

RIL- huset

Bjørkelitind

352 m

2,3 km

1,5 time		

Talvik skole

Haldde
905 m
9 km
3 timer 		
					
			

400 m nord for
Kåfjord kirke

Alta

Losvarkollen

Borras

Raipas

Kåfjord

Lille Raipas
286 m
2 km
1 time		
Enden av 				
					Stranddalen, 				
					
forbi masseuttak 			
					
i Raipas
Utsiktspunkt
330 m
2 km
1 time		
Skoddevarre					

kap
Nord

t Trom

E6 mo

Toppturer er et ledd i kommunens satsning på bedre folkehelse,
med tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv.

Topp

p

ot
E6 m

Skoddevarre

Oversiktskart Alta 10-toppers

Informasjon

Premiering

•

Det står et skilt ved starten av løypa. Skiltet inneholder informasjon om turmålet, kart og GPS koordinater.

•

•

Stien til toppen er merket med blå maling på trær
og steiner.

Etter tursesongen vil Alta kommune trekke en premie for hver
topp. Jo flere ganger man har registrert seg i bøkene, jo større
muligheter for å vinne.

•

Det vil også trekkes en premie blant de som har gått alle ti
toppene. For å delta må du skrive deg inn i boka på toppen
og notere deg tidspunktet på eget ark, eller bruk skjema på:
www.alta.kommune.no.

•

Skjema må sendes inn til Alta kommune før
1. november.

•

På toppen er det satt opp en postkasse med bok for registrering.

•

All informasjon om de ulike toppene med utfyllende beskrivelser
og detaljerte kart på:
www.alta.kommune.no

Premieringen støttes av VIA Tours Alta.

