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m e l l a n  f ro d i ga  da lgå nga r ,  höga berg, glittrande sjöar, 
mäktiga älvslandskap och vidsträckta blomsterängar hittar 
du sommarparadiset Älvsbyn. Våra varma dagar och ljusa 
sommarnätter ger möjligheter till äventyr och upplevelser 
dygnets alla timmar. 

Här kan du besöka alltifrån magiska Storforsen och dess 
äventyrsbad format av vattnets kraft, med naturliga forma-
tioner och pooler som slipats fram genom tusentals år.  Lapa 
sol och njut av utsikten från solvarma klippor och tillaga 
din medhavda lunch på någon av eldstäderna. Fiska i vilda 
älvfåror eller lugna sjöar. Se laxen leka i laxtrappan vid det 
elva meter höga vattenfallet i Fällforsen, ströva i de vackra ur-
skogarna i våra många naturreservat eller rid långt ut bortom 
allfartsvägarna och njut av den stora tystnaden. Och glöm inte 
att ge smaklökarna sitt på restaurang eller i skog och mark. 
Varför inte gå på hjortronsafari i jakt på vårt smakrika guld? 

Ja, naturen har varit generös mot Älvsbyn, som har förärats 
med flera smeknamn som alla beskriver kärleken till bygden. 
Älvsbyn beskrivs som "Norrbottens Pärla", en liknelse som 
kommer från att Älvsbyn sett uppifrån liknar en ädelsten 
innefattad av höga berg och djupa skogar, kantad med ett glitt-
rande azurblått band; Piteälven – en av Sveriges nationalälvar. 

Våra vackra miljöer och gästvänliga invånare har medfört 
att flera stora svenska och utländska filmer valt att spela in 
just här. Det här är platsen för livsnjutaren, oavsett om du 
söker fartfyllda äventyr eller en lugn och rofylld vistelse med 
fötterna tryggt i den djupgröna mossan. Kom och låt Älvsbyn 
öppna dina sinnen. Andas in doften av skog, hör älvens brus 
och belöna smaklökarna med delikatesser från det lokala 
köket och skogens skafferi. 

Välkommen att dela vår vardag och upptäcka just dina egna 
sommarpärlor i Älvsbyn.
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Älvsbyn -  
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sto r fo r s e n s  nat u r k r a f t e r  l ä m na r  ingen oberörd. Det mäktiga älvlandska-
pet med norra Europas största obundna fors har lockat människor hit i alla 
tider. Den omgivande urskogslika strandskogen med rikt växt- och djurliv 
har tillsammans med forsen erbjudit transport, bostäder, fiske och jakt. Tittar 
du noga i det tillsynes orörda landskapet kan du hitta mängder av spår efter 
forna dagars liv och arbete. Fram till 1980-talet flottades timmer i älven, och 
byggnationer i älven som underlättade flottningen finns än idag att beskåda.  

Med sina fem kilometer och 82 meters totala fallhöjd är Storforsen en av 
regionens mäktigaste upplevelser. Här kan du följa de skummande vattenmas-
sorna längs kilometer av stigar och utsiktsramper och komma kittlande nära 
de virvlande vattenmassorna. ”Döda fallet” är ett av alla minnen efter hur 
vattnet tvingats ta nya vägar. 

Stenar, vatten och friktion har också gjort att naturen skapat ett sagolikt 
äventyrslandskap med vilda kanjoner och jättegrytor som lockar besökare 
sommarens alla dagar oavsett väder. Svalka dig i vattnet eller njut av utsikten 
på de vattenslipade hällarna med ljudet från den mäktiga forsen i bakgrun-
den. En god lunch lagar du enkelt till på någon av de många eldstäder som 
finns i området. Ved behöver du inte ta med dig, det finns att hämta i ett 
vedförråd på plats. 

I området kring forsen finns också café, souvenirbutik, hotell, flottnings-
museum och många fina sevärdheter. Mycket tid har lagts för att göra området 
lättillgängligt för besökare med rastplatser, information och utmärkta vand-
ringsstigar. Stora delar av området är även tillgängligt för rörelsehindrade 
bland annat kan man ta sig med rullstol hela vägen ut till forsen via träspänger. 

Storforsen besöks varje år 
av ca 150 000 personer 
och en av Sveriges mest 
besökta platser
 
Här finns fina grillplatser 
för en heldag vid forsen, 
Tänk bara på eventuella 
brandförbud under som-
marens hetaste dagar.

Andra forsar i kommunen 

Fällforsen 
På vägen upp mot Storfor-
sen passar det också bra 
med en kort kafferast vid 
den mycket vackra Fäll-
forsen, med laxtrappa och 
elva meter högt fall. Under 
den historiska flottningen 
flottades inte bara timmer 
utan även tjärtunnor. Förbi 
de större forsarna frakta-
des de med häst, och förbi 
Fällforsen rullades de på 
en ännu idag bevarad 
kullerväg.

BRA ATT VETA

Storforsen STORSLAGEN, VILD,  
BRED OCH MÄKTIG
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Storforsens naturscen trollbinder 
såväl åskådare som artister
Kultur och natur blir ett vid den unika utomhusscen som byggts 
för att smälta samman med Storforsens magiska natur. Likt en 
naturlig amfiteater bildar klipphällarna läktare och forsens 
brus ger ett stämningsfullt ackompanjemang. Sommartid 
anordnas här olika typer av evenemang som du kan njuta av 
sittandes på en filt med picknickkorg.
För mer information besök eller ring  
Storforsens turistinformation 0929-10860.

NATURÄVENTYR DU  
INTE FÅR MISSA

I bröllopstankar?
Sagolikt och vackert med sin naturliga skönhet är Storforsen 
kapell som ligger vid foten av Storforsen – ett fantastiskt 
alternativ för bröllop. Romantiskt och stämningsfullt med sin 
naturliga skönhet oavsett årstid. Det speciella kapellet har 
den allra vackraste av altartavlor som består av ett fönster 
med oslagbar utsikt mot Storforsen.
www.storforsen-hotell.se

Storforsen shop 
I denna mysiga butik hittar du det mesta 
och bästa av våra lokalproducerade 
hantverk och delikatesser. Här finns allt 
från kläder och smycken till husgeråd, 
prydnader och många godsaker gjorda på 
regionens råvaror och recept. Perfekt att ge 
bort i present eller att köpa med sig att njuta av 
själv.
www.storforsenshop.com

Känn historiens vingslag i 
Skogsbruks- och flottningsmuseet

Ta del av de svunna tidernas vardag och arbetsme-
toder som skogs- och flottningsarbetare. Här i 

Storforsens naturreservat finns ett tjugotal 
byggnader som visar hur flottningen och 

skogsarbetet bedrevs innan mekanise-
ringen på 50-talet. Här finns bland annat 
redskap, kojor, kolmila, tjärdal och stallar 
som berättar historier från svunna tider.4

Fo
to

: P
et

er
 L

un
db

er
g

Fo
to

: M
ar

ce
l K

öp
pe

Fo
to

: M
ar

ce
l K

öp
pe



6 DESTINATIONS OF SWEDISH LAPLAND   ÄLVSBYN

Pålsträsk är en populär sommarpärla. Den stora sjön med 
sin fina sandbotten och sköna gräs- och sandstand lockar 
många besökare, men här finns gott om plats! 
Hitta hit: Ligger ca 15 km från centrum efter väg 94 mot Luleå.

Övrabyn är en sandö med härliga sanddyningar som kom-
mer fram när vattnet i Piteälven sjunker undan. 
Hitta hit: För att komma dit krävs att man har båt eller att 
vattenståndet är tillräckligt lågt för att det ska gå att vada över 
från norra älvstranden.

Vidsel:  
Mitt i Vidsel, längs med Piteälven hittar du detta guldkorn 
med sandbankar mot vattnet. 
Hitta hit: Ta vägen som går ner mot älven mellan Tempo 
och Renkronan och sväng därefter direkt till höger.

Bredsel: 
I selet nedanför Storforsen finns en av Sveriges vackraste 
och mäktigaste platser för ett svalkande dopp med utsikt 
över Storforsen. Det är dock inte särskilt barnvänligt här! 
Hitta hit: Ligger framför Hotell Storforsen.

Vistträsk: 
Vid den här långrunda sjön hittar du en mycket trevlig 
sand- och grässtrand. 
Hitta hit: Ca 20 km från Älvsbyns centrum efter väg 94 
mot Arvidsjaur.

Manjärv, också denna sjö är långgrund och har mycket 
klart och fint vatten. 
Hitta hit: Ca 30 km från Älvsbyns centrum efter väg 94 
mot Arvidsjaur. Efter ca 20 km sväng höger mot Manjärv.

Korsträsk är en stor och långgrund sjö med omklädnings-
rum och generösa strandytor som är mycket  populär bland 
Älvsbyborna. Testa den du också! 
Hitta hit: Ca 8 km från centrum efter väg 94 mot Arvidsjaur.

Krokträsk är en mysig mindre sjö med liten välskött strand 
och grillplats. 
Hitta hit: Ca 9 km från Älvsbyns centrum efter väg 94 mot 
Luleå. Sväng vänster mot Brännberg och kör ca 4 km.

Granträsk:  
Ännu en av våra fina långgrunda sjöar. Här har du allt ifrån 
en fin grässtrand till omklädningsrum grillplats, utebord 
och sittbänkar. 
Hitta hit: Ca 19 km från Älvsbyns centrum. Kör Längs  
Nygårdsvägen och sväng sedan höger in på Granträskvägen.

Selhomen ligger längs med Piteälven i anslutning till  
Selholmens camping i centrala Älvsbyn och har både en 
härlig gräsmatta och en fantastiskt fin sandstrand med 
utsikt mot mäktiga Hundberget.

Lillstrand är en långgrund sjö med sandstrand som ligger 
väldigt vackert till med lantlig och idyllisk utsikt över kupe-
rat landskap och grönskande ängar. Handikappvänlig med 
kiosk och parkering. 
Hitta hit:  Ca 6 km från Älvsbyns centrum efter väg 94 mot 
Arvidsjaur.

Storforsen har ett unikt område för svalkande dopp i 
vilda kanjoner och jättegrytor intill Storforsens dån. Njut 
på solvarma stenhällar och fika vid någon av de många 
grillplatserna med gratis ved. 

Hitta hit: Ca 40 km från Älvsbyn efter väg 374 mot Jokkmokk.

Badmöjligheter
MELLAN BERG OCH SKOG

LÄNGS ÄLVEN FINNS FLERA 
FINA MÖJLIGHETER TILL 

SVALKANDE DOPP. RISKERNA 
MED STRÖMMANDE 

VATTEN SKA DOCK ALDRIG 
UNDERSKATTAS!

Pst!
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ä lvs by n  ä r  e n  av Swedish Laplands minsta inlands- 
kommuner, men besitter bland de mest storslagna-
natur- och kulturområden. Här finns tydliga spår av 
såväl istidens framfart som stenåldersmänniskornas 
liv och leverne. Vid utgrävningar har spår och unika 
fynd påträffats som visar att jägare och fångstfolk 
levde här redan för 7000 år sedan. Så låt dig inte 
luras, även om naturen ser orörd ut och ger en 
spännande känsla av vildmark har människor bott 
här sedan urminnes tider. Man levde i små grupper 
och tog del av det överskott naturen gav. Då fanns 
ingen ödemark, bara nya områden att upptäcka. Nu 
har möjligheten kommit till dig att ta del av samma 
storslagna natur och göra din egen upptäcktsresa. 

Låt upptäcktsfärden gå längst de många vand-
ringslederna eller utforska på egen hand. Ge dig 
själv en stunds avkoppling–där målet kan vara ett 
rikt fiskevatten, ett svalkande dopp, vacker utsikt 
över älvlandskapet eller helt enkelt bara en strövtur. 

För Älvsbyns drygt 8000 invånare skapar närheten 
till naturen, doften av skog och sjö, älvens brus och 
naturens eget skafferi en unik livskvalitet. 

Här finns 17 olika naturreservat med alltifrån 
unik fjällurskog till sällsynta och fridlysta arter som 
orkidéer, flodpärlmussla och kungsörn. Här finns 
också viktiga kulturhistoriska platser från modern 
tid. Bland annat ”spökstaden” i Laver som innan an-
dra världskriget var Sveriges modernaste samhälle.  
Ett annat är Kyrkmalmen där religion och vetenskap 
möts: en gammal kyrkby i hjärtat av Älvsbyn med 
genuina kyrkstugor som omgärdar ett modernt 
rymdmonument rest till ära av den banbrytan-
de astronomen Knut Lundmark som bodde där. I 
slutet av 1800-talet var han en av pionjärerna inom 
galaxforskningen som var med och formade den 
världsbild vi lever och lär efter ännu i dag. Han var 
även den första att upptäcka mörk materia – en gåta 
vi fortfarande försöker att lösa.
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peFrån forntid  

till framtid

Pst!
I gränslandet mellan Piteå och 

Älvsbyn kan man se ”den liggande 

hönan” på Stormyrberget.  

En stenformation som ser ut som en 

höna som ruvar på sina ägg och 

som bildats av inlandsisens framfart 

under istiden.  

Den är inte helt lätt att hitta, 

men syns tydligt om man håller 

ögonen öppna!
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På 1930-talet byggdes Sveriges modernaste samhälle mitt i Swedish Laplands 
ödemark. Gruvsamhället Laver fick en boendestandard som var högre än någon 
kunnat drömma om vid den tiden. Med fjärrvärme, elspis, kylskåp, vattentoaletter och 
elektriskt ljus både inomhus och längst med gatorna. Där i skogen låg också affär, 
skola, brandstation, biograf och post. Men efter bara tio år stängdes gruvan, bygg-
naderna flyttades och Laver blev en spökstad.  Nu har spökstaden blivit ett populärt 
utflyktsmål där du genom skyltar längst de öde gatusystemen och husfundamenten 
kan ta del av de forna glansdagarna. Ett tips är att ta med eget fika att njuta vid 
gruvan som numera är en sjö lika bred som djup.
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Upplevelseskogen
Mitt emot Hotell Storforsen ligger 
Bredselberget. Här finns en lättvandrad 
led längs ”upplevelseskogen” där du kan 
läsa mer om naturen och växtligheten. 
På berget finns också en stuga och 
grillplatser med bänkar och vindskydd. 
Om du fortsätter längre upp på berget 
och går mer åt höger får du dessutom en 
fantastisk utsikt över Storforsen. 

VISSTE DU ATT... Laver sannolikt är den spökstad som fått stå som förebild för den 
fiktiva spökstaden Mervas i Elisabeth Rynells roman ”Till Mervas” som räknas till en 
av 2000-talets bästa fiktiva romaner.

VISSTE DU ATT...  
Naturreservat är områden där naturen är 
extra känslig. Här gäller hårdare regler 
än de i allemansrätten. Följ skyltning och 
gällande regler för området.  
Information om allemansrätten hittar du 
på www.allemansratten.se

FÖLJ STENÅLDERN  
I MANJÄRV –  
EN STIG TILL FORNTIDEN Nostalgisk resa 

på bensinmuseet
Det ser kanske inte mycket ut för värl-
den utifrån, men väl innanför dörrarna 
gömmer sig en skatt utan dess like för 
den nostalgiske och bilintresserade. 
Bensinmuseet med sina två våningar 
har Sveriges största utställning av ben-
sinmackar från 1920-tal till 1960-tal, 
samt annan kuriosa som reservdelar, 
reklamprylar och motortidningar. Allt 
från pumpar till minsta reklamgub-
be och allt annat som tillhörde en 
välsorterad mack förr i tiden. Här kan 
du botanisera, förundras och minnas 
i timmar. Museet håller öppet efter 
överenskommelse.

Manjärv är en av de äldsta kulturbyarna i 
Älvsbyn och har fått sitt namn efter sjön i 
området med samma namn. Namnet som 
har rötter i samiskan betyder ”stamsjön”. 
Här ligger Finnäset, som under stenåldern 
var en ö omgärdad av Bottenviken, där 
man hittat unika fornlämningar. Utöver ett 
tjugotal boplatser, hyddbottnar, härdar 
och kokgropar har man också upptäckt 
den äldsta identifierbara människan i nor-
den i en 7000 år gammal grav olik någon 
annan i Europa. Den här arkeologistigen 
är fängslande för alla, oavsett ålder. Vid 
stigens början finns även eldstad med sitt-
platser och ett bord med bänkar, perfekt 
för matsäcken. 
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– GRUVBYN SOM FÖRSVANN
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Låt naturen  
bli ditt äventyr
a l l a  d r a b ba s  v i  av frihetslängtan ibland. Bara ge 
sig ut i det okända, testa något nytt, ta dagen som 
den kommer. Nu har du chansen, för här kan du 
bokstavligt talat rida ut mot nya äventyr. Precis 
som i de gamla westernrullarna kan du djupt ned-
sjunken i den mjuka westernsadeln ge dig ut på 
långa turer ut i det okända. Känn hästens kraft och 
energi i symbios med naturen, gör upp nattläger 
i tältkåta och laga maten över öppen eld medan 
hästarna betar och svalkar sig vid skogstjärnen. Är 
sommarnatten varm, ta filten och sov under bar 
himmel, eller ta ett dopp själv under midnattssolen. 
Vi lovar att Rikard på Udda Äventyr, specialist på 
westernridning får dig att uppleva naturen från ett 
nytt perspektiv i ett äkta cowboyäventyr. 

Att ta dagen som den kommer är nyckeln till 

en underbar sommar, tillsammans med härliga 
bad förstås. Välj mellan varma sjöar eller svalkan-
de dopp i älven, sand mellan tårna eller solvarma 
klipphällar. Det omväxlande naturlandskapet gör 
att det finns något för alla och här finns många 
pärlor att upptäcka. 

För den djärve som inte kan få nog av även-
tyr finns också möjlighet till bergsklättring på 
lodräta klippor och forsränning vid Europas högsta 
obundna fors. Eller varför inte prova segelflyg, där 
du i lugnt gemak under klara dagar får njuta av 
den milsvida utsikten med skärgård åt ena hållet 
och snöklädda fjälltoppar åt andra. Så omfamna 
semesterfriheten, sträck dig lite utanför vardagen 
och skapa minnen för livet. Låt vår omväxlande 
natur bli ditt nästa äventyr!

”Turerna börjar och slutar vid Ranchen Stockfors  
med möjlighet till allt från dagsturer till en vecka  
eller längre i sadeln”  – www.uddaaventyr.com
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Några utvalda  pärlor  
 BLAND VÅRANATURNÄRA  OCH SPÄNNANDE  UPPLEVELSER

NERVKITTLANDE 
FORSRÄNNING I 
STORFORSEN
Känn det skummande vattnet 
slå mot ansiktet och adrena-
linet pumpa. Följ med på ditt 
livs upplevelse. Den ordinarie 
forsturen tar ca 2 timmar med 
säkerhetsgenomgång och görs 
med minst sex personer. Det 
finns också möjlighet till längre 
turer med fika från det lokala 
skafferiet efter önskemål.

UPPFYLL DRÖMMEN ATT SEGLA 
HÖGT I DET BLÅ
Ett modernt segelflyg är en mycket komfortabel upplevelse 
med härligt magpirr. Varje flygning börjar med en bogsering 
efter ett motorplan till en höjd mellan 600–1200 meter. Du 
som passagerare har sedan möjlighet att delta i flygningen 
efter egna önskemål eller bara luta dig tillbaka och under klart 
väder njuta av den milsvida utsikten. HÄSTKRAFT  

Gör någonting annorlunda 
med familjen en weekend 
med boende och aktiviteter 
där hela familjen trivs. Hos 
Canis Hästkrafter finns en 
lägenhet med sovloft för upp 
till 6 personer och hästar 
att hyra. Rid i skogarna runt 
gården eller på ridbanan, 
ridtursledare följer också 
med om det behövs. Här 
finns också möjlighet att 
köra med häst och vagn 
samt ridning anpassad efter 
personer med funktionsned-
sättningar. 

VÅGAR DU  
PROVA? 
Vill du prova klippklättring 
i Swedish Lapland så är 
Älvsbyn en bra utgångs-
punkt. Med berg som 
Dödlarsberget, Kälsberget 
och Hundberget finns det 
gott om bra klippor för allt 
från nybörjaren till den mer 
erfarne klättraren.  
Dödlarsbergets utmanande,  
lodräta vägg är dessutom 
populärt bland bergsklätt-
rare från när och fjärran.

BÄVERSAFARI
Kvällen är den bästa tiden att få se gnagaren och ett nära 
möte med bävern är något alldeles speciellt i den ljusa som-
marnatten. Gå på spaning längst rinnande vatten eller kom 
nära sittandes i en kanot. Avsluta äventyret med lite fika över 
öppen eld.

ORRSPELSMORGON
Under april och maj kan du få uppleva orrarnas magnifika 
spel. Gå ut några timmar eller övernatta i en tältkåta ute i 
skogen för att lyssna och spana efter de magnifika tupparnas 
spel. Ofta får du även se andra djur som tjäder, ripa och älg 
om du håller dig riktigt stilla.

VISSTE DU ATT?
Naturreservat är områden där naturen 
är extra känslig. Här gäller hårdare 
regler än de i allemansrätten.  
Följ skyltning och gällande regler för 
området. Information om allemansrät-
ten hittar du på www.allemansratten.se
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”Här åker du inte ut på fisketur,  
  här får du en fiskeupplevelse.”

g e  d i g  sjä lv  c h a n s e n  att fånga en rekordgädda 
eller storabborre i våra lugna och fiskrika sjöar. 
Bege dig ut under midnattssolens ljus längs Pite-
älven, där harren och öringen vakar bakom stora 
stenar och i djuphålor. Eller lura på laxen vid 
älvens mäktiga forsar Storforsen och Fällforsen. I 
och runt Älvsbyn finns många spännande fiske- 
möjligheter. Med över 50 olika fiskesjöar, stora 
som små, älvfåror, åar och forsar finns vatten för 
alla smaker. 

Nyckeln till fiskelyckan är att veta vilka fiskar 
du hittar var och en - enklast är att ta hjälp av en 
fiskeguide. En av specialisterna i Älvsbyn, som 
kan se till att du får en fiskeupplevelse att minnas 
för livet, är naturfiskeguiden Kaj Kottelin. Född 
med kastspö i handen, svensk mästare i pimpel-

fiske och flugfiskeexpert. Han delar givmilt av sig 
av kunskap om Älvsbyns och Swedish Laplands 
natur och vattendrag. Som han själv säger: hos 
mig får du inte en fisketur, du får en fiskeupple-
velse. 

För Kaj är fisket inte bara ett levebröd och hobby. 
Det är också terapi. Under hans turer råder han 
alltid sina besökare att stänga av mobilen. Det 
handlar inte bara fånga störst och flest fiskar, det 
handlar lika mycket - om inte mer, om att få en 
oförglömlig fiskeresa och upplevelse. 

Jobb, skola, träning och en telefon som ringer 
jämt. Det du behöver du inte tänka på när du går 
på guidning hos mig. Här få en ta det lugnt och 
låta naturen komma till dig. Att få mycket fisk är 
en bonus!
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VIP FISKE I EGEN TJÄRN
I Nattberg kan du fiska ostört i eget vatten. Här finns det 
rikligt med regnbåge, harr och öring och fiskeutrustning finns 
att låna. Efteråt väntar lunch eller middag i Nattbergsstugan. 
Kombinera gärna med bad i bastu och badtunna. VIP-fisket 
ordnas av naturupplevelseföretaget På land och vatten.

HÄR KÖPER DU FISKEKORT
När du ger dig ut och fiskar – se till vilka regler som gäller samt 
om du behöver fiskekort. Kortet köper du antingen på Gulf, 
OKQ8 och Gårdings järnaffär i Älvsbyn. Storforsen shop säljer 
fiskekort för Pite älv ekonomiska förening. Det går även att 
köpa fiskekort på www.sveaskog.se 

FISKA ANSVARSFULLT
För att fiskarna i våra vatten ska räcka och finnas kvar även i 
framtiden bör du inte ta upp mer fisk än du själv behöver. Reg-
ler och bestämmelser sätts för att skydda våra fiskbestånd. En 
del fiskeregler gäller enligt svensk lag medan andra är lokala 
regler. Bryter du mot gällande regler kan du få böter. Fråga 
när du köper ditt fiskekort så får du hjälp med information. 
     Ska du släppa tillbaka fisken ska du hantera den varsamt 
så att den inte tar skada. Utsätt inte den för onödig stress och 
kroka lös den försiktigt. Blöder fisken från gälarna eller har 
tagit mycket skada kan det vara bäst att avliva den. Skona 
småfisken så att de hinner växa sig tillräckligt stora för att leka.

UTVECKLA DINA 
TALANGER
Fiske kan vara en djungel. Oavsett 
om du är nybörjare, lite ringrostig 
eller är van att fiska i andra om-
råden så kan det vara bra att få 
koll på termer, metoder, utrustning 
och arter. Och bara för att komma 
igång behövs det egentligen inte 
så mycket utrustning. Kaj Kottelin 
på Naturfiskeguiden lär dig vad 
du behöver veta och erbjuder 
kurser inom exempelvis: flugfiske-
bindning, kastteknik, materialval 
samt skräddarsydda naturfiske-
upplevelser.  
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Shopping i Älvsbyn  
– ENKELT, ROLIGT OCH PERSONLIGT

at t  s h o p pa  i  ä lv s by n  är en fröjd. Butikerna ligger 
nära med personligt och noga utvalt sortiment. 
Personalen är experter på de produkter de säljer 
och oavsett om man vill ha tips och råd, hjälp att 
prova eller helt enkelt bara prata bort en stund, 
så är de hjälpsamma och tillmötesgående. Den 
personliga servicen, värmen och expertisen har 
satt Älvsbyn på shoppingkartan och många far 
långväga för att komma hit och göra roliga fynd, 
hitta bra kvalité och få en gemytlig shopping- 
upplevelse. 

Butiker, caféer och restauranger ligger tätt inpå 
varandra. Så om fötterna blir trötta och shop-
pingpåsarna känns tunga är det aldrig mer än ett 
stenkast bort till en god måltid eller fikapaus, där 
du kan passa på att inspektera dina fynd medan 
du fyller upp energidepåerna.

Ön Hamnskär – karg,  
väderutsatt och spektakulär. 
Bokas via Byske Havsbad.
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Mer information om Älvsbyns butiker 
hittar du på www.alvsbyhandel.se
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EN GRÖN OAS MITT I CENTRUM
Lomtjärnsparken är ett stort grönområde och en folkkär 
mötesplats i centrala Älvsbyn. Här finns grillplatser, sommar-
café och en modern och mycket populär lekpark som även är 
anpassad för barn med rörelsehinder. Det är också ett perfekt 
picknikområde där du kan hyra kubb och badmintonutrust-
ning, spela boule och lyssna på artister som uppträder på 
utomhusscenen. 
     Här anordnas också stora loppisar och marknader av 
olika slag – så håll utkik vad som händer under tiden du är på 
besök!

För kommande evenemang besök www.alvsbyn.se/visit

HANDPLOCKAT  
– DET LILLA EXTRA AV ALLT
Handplockat är butiken som verkligen lever upp till sitt namn. 
Här hittar du allt från ny design till vintageartiklar inom inredning, 
trädgård, kläder, konfektyr, böcker, smycken, spa och barnsaker. 
Allt noga utvalt av personalen som reser runt såväl nationellt 
som internationellt för att handplocka det mesta av det bästa.

GÖR DIG REDO FÖR ÄVENTYRET
Sportringen är sport- och friluftsbutiken som garanterat gör 
dig redo för alla de äventyr du planerar att göra när du är 
här i Älvsbyn. Butiken har ett av Swedish Laplands bredaste 
sortiment av sportartiklar, skor och kläder. Med märken som 
Salomon, Haglöfs och Lundhags. De har också en cykel- och 
skidverkstad med mycket kunnig personal.

Gårdings Järnaffär är mer än en järnaffär, på sommaren är 
butiken fullt utrustad på avdelningarna för utemiljö, jakt och 
fiske – perfekt för dig som planerar en äventyrsfylld vistelse. 
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MATKULTUR

m at  ä r  i n t e  b a r a  till för att fylla en hungrig 
mage. Mat är dessutom en njutningsupplevelse, 
oavsett om du äter ute på restaurang eller ute i 
naturen. I Älvsbyn älskar vi mat - här blandas na-
tur och kultur, gamla traditioner med nytänkan-
de. Lokala råvaror från vår rika natur dukas upp 
i traditionella maträtter eller mixas med exotiska 
recept från världens hörn. Allt med den gemen-
samma nämnaren: genuina råvaror smakfullt 
serverade med stort hjärta!  

I Älvsbyn finns mycket att vara stolt över som 
kan hämtas direkt från skog och mark. Svamp, 
åkerbär, älg, ren, vildlax, sik och hjortron för 
att bara nämna några guldkorn. Vad sägs om till 
exempel älgcarpaccio, fransk fisksoppa på vildlax 
fångad här i Fällforsen eller Caesarwraps på Sarek 
tunnbröd?

Här finns också en riktig Sverigekändis som 
ofta dyker upp till frukosten, mellanmålet, på re-
sande fot eller i matsäcken. I de svenska hemmen 
är Polarkakan en riktig klassiker. Receptet föddes 
i Älvsbyn redan 1879 då den ”vandrande bagaren” 

Johan Nilsson, som vandrat från Göteborg, valde 
att slå sig till ro här. Med inspiration från den sa-
miska brödkulturens tunna bröd bakade på varma 
stenplattor i naturen, skapade han receptet till 
dagens Polarkaka. Receptet fördes vidare till hans 
barn, ett recept och arv som förvaltats i familjen 
sedan dess.  
     – Det bygger på norrländsk envishet och ut-
hållighet faktiskt. För det har inte alltid gått rakt 
upp. Redan 1912 var det tuffa tider. Men vi lyck-
ades rädda bageriet genom att byta en sparkstöt-
ting mot 1 kg jäst. Man måste vara uppfinningsrik! 
säger Elisabeth Nilsson Singh, barnbarnsbarn till 
Johan Nilsson, och skrattar. 

– Min mamma uppfann renklämman också. 
Den kallades först rågstrut, sedan polar sandwich 
för det tyckte hon lät exotiskt. Men sedan blev det 
kort och gott Renklämma och den är så god! Även 
om det bara är fantasin som sätter gränserna för 
pålägg och fyllningar, så är fortfarande ost och 
smör eller renkött mina favoriter. Det är så gott 
när man är ute i naturen. Enkelt och gott!
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TRE UTESERVERINGAR  
ATT NJUTA I SOMMAR

Clarys krog – god husmanskost med lokala smaker på nytt vis
Här serveras god lunchbuffé med inriktning på husmanskost. Mot 
kvällen dukas det upp för à la carte!  Testa förrätten älgcarpaccio  
med lingon, picklade morötter, kräm på västerbottensost, pinjenöt-
ter, surdegscrisp och parmesan. Till varmrätt grillar du sedan själv 
köttet på black rock grill vid bordet.  

Anrika Centrumkonditoriet, eller Konditori Centrum som det 
egentligen heter, slog upp dörrarna redan 1919 och varit ett myck-
et populärt café sedan dess! Här kan du beställa specialdesignade 
tårtor i alla färger och former.

Älvsbyns smörgåsbord –  
låt vår vackra natur bli din uteservering! 
Packa en härlig picknickkorg med dina egna favoriter och duka upp 
vart helst andan faller in. Här i Älvsbyn finns ett nästan oändligt 
utbud med mysiga, vackra och spännande utflyktsområden. På top-
pen av Hundberget exempelvis. Där har du en fantastisk utsikt över 
Älvsbyn och Piteälvens delta. 

Mums! På Ekbergs Konditori  finns en bakelse du inte får missa! 
Med kärlek och omtanke har bakelsen ”Norrbottens pärla” 
utvecklats som en hyllning till Älvsbyn.  
Och den är precis som Älvsbyn – one of a kind!

Elisabeth Nilsson Singh tillsammans med sin mamma bjuder 
kronprins Carl Gustaf på Polarsandwich på en mässa på 
Skansen i Stockholm 1972

Bagerimuseet
Baka din  egen polarkaka enl igt 

det  h istor iska receptet . 

Kl iv  in  i  den h istor iska mi l jön 

där  fami l jeföretaget  

Polarbröds  resa star tade!
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at t  h a  m öj l i g h e t  att bo på det perfekta stället 
under semestern är minst lika viktigt som utbudet 
av saker att se och göra. I Älvsbyn tar vi gästfri-
het på fullaste allvar och därför erbjuder vi dig 
också mängder av olika övernattningsmöjligheter. 
Gillar du att skämmas bort med spa, hotellfru-
kost och komma hem till nystädade rum efter en 
dags äventyr? Eller kan du inte få nog av naturen 
och längtar efter att bara kunna öppna tältduken,  

kliva ut och sträcka på dig i den uppfriskande 
morgonluften? 

Kanske vill du testa något helt nytt, byta stor-
staden mot livet på en lantgård. Läsa morgontid-
ningen på stugtrappan till en god kopp kaffe och 
nybakt bröd medan ladugårdskatten stryker sig 
vänskapligt mot dig. Ja, vad du än föredrar har vi 
utbudet som ger dig en härlig nattvila. Några av 
våra alla pärlor hittar du på sidan här bredvid!
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Mjukt bäddad
MELLAN BERG OCH SKOG

Vy mot Skataudden sett från Lillstrand.
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Polar Hotell
Mitt i centrum, på promenadavstånd från shoppingstråk, café-
er, bio och den gröna oasen Lomtjärnsparken, ligger moderna 
Polar Hotell. Här finns alla bekvämligheter du kan önska dig: 
bastu, relax, gym och en loungebar och restaurang. Här finns 
uteterass med härlig utsikt över Älvsbyn.

Med minnen från förr
Här på Norrskensudden finns charmiga semesterstugor med 
nostalgifaktor som det gamla soldattorpet med anor från 
1700-talet där värmeljus och fotogenlampa är den enda 
tillgängliga ljuskällorna. På sommaren behöver du dock inte 
bekymra dig om att det ska bli mörkt. Från fönstret har du 
första parkett när kvällssolen vackert speglar sig över sjön. 
Här har du möjlighet att fiska eller hyra trampbåt, roddbåt 
och kanot. Bastu och eldstad finns också att hyra nere vid sjön 
för vila och avkoppling. Allt i en naturskön omgivning, med 
Falkberget som reser sig i bakgrunden av sjön.

Storforsen –  
boende för alla smaker 
Vid foten av det mäktiga naturreservatet 
ligger Hotell Storforsen med moder naturs 
eget konstverk alldeles runt hörnet. Här 
finns allt från enkelrum till familjerum och lyx-
iga sviter. Efter en dag av äventyr längst forsen 
lovar vi dig att du sover du gott utan ett bekymmer 
i världen. Här finns mängder av aktiviteter för alla åldrar 
och smakriktningar, men sommartid kan det räcka med en 
promenad i de vackra omgivningarna. På området finns också 
Storforsens camping med både stugor och husvagnsplatser. 
Walk of fame: På Storforsens camping finns den numer välkända 
puben ”Raimos Bar” som byggdes speciellt för filminspelningen 
av Jägarna.

Lantgård för hela familjen
I underbart idylliska Lillkorträsk hittar du anrika Skatauddens 
lantgård som drivits i fyra generationer. Här har du en fantas-
tisk utsikt mot sjön och får du uppleva ett levande jordbruk 
med djur på gården och i byn. När du bor här har du möjlighet 
att följa en lantbrukares vardag. Varför inte hjälpa till att 
mjölka korna eller mata kalvarna? Här finns två mysiga och 
moderna stugor för uthyrning där du också får fri tillgång till 
kanot, båt grillplats och bastuflotte. 
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Vila ut 
MELLAN ÄVENTYREN 
PÅ ETT BOENDE SOM 

PASSAR JUST DIG
Mitt i naturen  
och mitt i centrum!

Selholmens camping har lyckats med 
konststycket att ligga mitt i naturen och 

mitt i Älvsbyn samtidigt. Med fantastisk utsikt 
ut över Pite älv kan du välja om du vill bo i tält, 

husvagn eller timrade stugor med enklare köksutrust-
ning. Lite uppströms Piteälven ligger den holme som gett 

campingen namnet – Selholmen.  
 På denna lilla holme, som man når via en träbro, kan man ha 
utflykt och grilla varma sommarkvällar. På campingen finns ki-
osk, grillplatser, badmöjligheter, motionsslingor och servicehus.   
     Pst! Tänk på att allt badande sker på egen risk och att  
strömmande vatten aldrig ska underskattas.
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Finns det någonting bättre än att ge sig ut på en riktigt lång 
vandring och känna sig ett med naturens storhet? För den som 
funderar på att ge sig ut på en vandring kommer här tips på 
några av våra 17 naturreservat väl värda ett besök.  

Naturreservat 
att utforska

DJUPTRÄSKET   
– VÄLBESÖKT FISKESJÖ!
Djupträsket är ett kuperat 
naturreservat med branta 
sluttningar ned mot den väl-
besökta fiskesjön med samma 
namn. Här kan du vandra i tät 
tallskog eller titta ut över sjön 
från toppen av något av de tre 
bergen som finns i området. 
Vill du fiska behöver du köpa 
fiskekort.

VITBERGET  
– HÖGSTA TOPPEN I ÄLVSBYN
Vitberget har kommunens 
allra högsta topp, 594 meter 
över havet, och en naturskog 
som bjuder på en mångfald 
av miljöer. Reservatet är ett 
bergsmassiv med 6 toppar och 
mellanliggande sänkor och 
området har stor betydelse 
för en mängd arter. Här finns 
en stuga som är öppen för 
allmänheten. I östra delen av 
Vitberget rinner flera små  
bäckar i anslutning till våtmarken 
Hålbäcksmyrorna. Längs en av 
bäckarna har en mycket säll-
synt hänglav hittats, ångskägg, 
som växer på gran i långa slingor.

RACKBERGET OCH 
HUNDBERGET 
– ORKIDÉTÄTT OCH OSLAG-
BAR UTSIKT ÖVER PITEÄLVEN
Det branta Rackberget bildar 
fond bakom älvdalens jord-
bruksbygd. När jordskorpan 
var nedtryckt efter istiden 
stack berget upp som en ö 
ur havet. Rackbergets topp 
har alltså aldrig utsatts för 
havsvågor, utan där ligger 
den lösa moränen kvar som 
en kalott. Flera orkidéer växer 
på berget: den tidigt blom-
mande nornan, den doftande 
nattviolen, den mystiska 
skogsfrun och den vackra, 
röda Jungfru Marie nycklar. 
Hundberget är mindre och 
det går fortare att nå dess 
topp. Väl uppe får du ett 
otroligt vackert och inramat 
porträtt av Älvsbyn och Pite-
älven. Inom naturreservatet 
finns markerade stigar, en 
raststuga samt grillplatser.

RÄVABACKEN 
– LÄTTILLGÄNGLIGT MED 
SPÅR AV ISTID
Reservatet är ett naturskönt 
område som med sina gamla 
skogar, ovanliga arter och ter-
rängformationer är väl värt ett  
besök. Det är mycket anmärk-
ningsvärt att ett så opåverkat 
område finns kvar nära en 
riksväg. Här finns isälvsavlag-
ringar, isgropar och sandurfält 
efter inlandsisens framfart. 
Naturreservatet är lättillgäng-
ligt och passar även ovana som 
vill prova på friluftsliv.

NAKTEBERGET
– RIKT DJURLIV
Vill du uppleva vacker natur 
och känslan av otämjd vildmark 
ska du besöka Nakteberget.  
Berget har karaktär av 
fjällurskog och ett rikt fågelliv: 
inom reservatet finns bland an-
nat kungsörn, tretåig hackspett 
och tjäder. På berget finns ock-
så två tjärnar med inplanterad 
fisk. Tjärnarna ligger i varsin 
djupsänka i granitberggrunden, 
utmejslade av glaciärtungor vid 
istidens början.
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STORBERGET   
– FANTASTISK UTSIKT
Från toppen av Storberget 
råder en milsvid utsikt över det 
omkringliggande landskapet. 
Reservatet består av en liten 
tallurskog på sydsluttningen 
av berget. Högre upp på 
hällmarkerna kring toppen har 
man god utsikt över sjöar och 
skogar kring Manjärv.

ÅTRÄSKET 
Naturreservatet är lättillgäng-
ligt och består till största delen 
av öppen tallhed som det är 
trevligt att vandra i.

VISTTJÄRNLIDEN  
I reservatet finns gammal 
barrblandskog och sumpskog 
som utgör livsmiljö för många 
annars trängda arter. Här 
finns också fåglar knutna till 
naturskogsmiljöer, exempelvis 
den oblyga lavskrikan och 
tretåig hackspett. Skogen är 
naturligt föryngrad och har 
vuxit upp efter en skogsbrand 
som löpte genom området för 
cirka 170 år sedan. Spår efter 
skogsbranden finns i form av 
kolad ved på döda liggande 
träd och högstubbar.

DUBBLABERGEN   
– VÄLBESÖKT FISKESJÖ!
Terrängen är kuperad, och mel-
lan bergen och kullarna ligger 
vackra små sjöar och lång- 
smala myrmarker. I områdets 
mitt finns en mycket gammal 
granskog. I den nordvästra 
delen ligger den vackra sjön 
Hästtjärnen.
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TIPS INFÖR  
VANDRINGEN!  
1. Ska du ge dig ut på en längre 
vandring, träna lite innan. Ska du 
ha packning med dig gå med den 
lite innan också. 
2. Packa rätt. Det är alltid bra att 
ha med sig vattenflaska, extra 
kläder, extra strumpor, regnklä-
der samt ett par extra skor och 
packa i en väska som är bekväm 
att bära. 
3. Inga kläder i bomull, inte ens 
strumpor. Bomull drar åt sig fukt 
och du kan bli blöt och kall. 
4. Tag med karta och kompass. 
Det är inte alltid du har täckning 
på din mobiltelefon! 
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En smörgåstårta, 12–15 bitar 
3 hela runda brödkakor (6 halvor) Polarbröd  
Jubileumskaka 

Ostkräm
400 g färskost naturell  
4 dl crème fraiche 
1 tsk salt  
1/2 tsk vitpeppar 

Fyllning 1  
200 g fetaost, mosad/smulad  
1 äpple, tärnat  
3 msk gräslök, fint skuren 

Fyllning 2 
4 hårdkokta ägg, finhackade  
1/2-1 ask smörgåskrasse, klippt  
1 tsk fransk senap 

Till dekoration:  
1 huvud crispsallad, 12 färdiga ostskivor, 250 g brie  
i bitar, 1 äpple i tunna klyftor, 1 ask jordgubbar i klyftor 
eller skivor, några färska basilikablad 

Börja med att: vispa färskost och crème fraiche 
hårt med elvisp till ostkrämen som är basen till 
både fyllningar och topping, smaka av med salt 
och peppar. Använd inte lightprodukter de går 
inte att vispa på samma sätt. Dela upp krämen i 
3 skålar, en del kan vara lite mindre, den ska bli 
toppingen. Smaksätt de andra två delarna genom 
att blanda med ingredienserna till fyllning 1  
respektive fyllning 2. 

Montera tårtan: Lägg 1 rund stor brödskiva som 
en cirkel på en bricka, bred ut fyllning 1 ovanpå. 
Lägg på ett lager bröd till, bred på fyllning 2. Lägg 
på nästa lager bröd och toppa med den neutrala 
krämen. Lägg sallad runt kanterna på ovansidan. 
Dekorera med ostrullar, brie och äpple. Lägg jord-
gubbarna i mitten och toppa med basilika  
just innan servering. 

Tips! Bästa tipset för att få finhackat ägg är att 
använda äggskivaren och vända runt ägget efter-
som så du får fina små fyrkantiga bitar.

Somrig smörgåstårta
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TRESCORONA RESTAURANG 
På sommaren finns även en 
inglasad uteservering. Här 
serveras pizzor, grillrätter och 
á la carte. Lunchservering. 

Storgatan 4, Älvsbyn  
0929-12964

HOTELL  STORFORSEN
I vår restaurang med utsikt över 
Storforsen har vi plats för upp 
till 300 matgäster. Reservera 
gärna bord och låt oss få hälsa 
er hjärtligt välkomna till oss.  
Lunch, middagsbuffé (sommar-
buffé under sommaren) och à 
la carte alla dagar.

Bredsel 105, Vidsel 
0929-72100  
www.storforsen.se 

KANISKROGEN
Vid foten av Älvsbyns skid-
backe ligger den familjevänliga 
Kaniskrogen. Du äter i en skön 
avkopplande miljö vid öppen-
spisen med fin utsikt upp över 
Kanisbacken. Vi har fullständi-
ga rättigheter. 

Kanisbergets Skidanläggning,
Älvsbyn 
0929-17202 
www.kaniskrogen.se 

PIZZERIA TIC TAC
Mitt i Vidsel, ca 3,5 mil från 
Älvsybn ligger Pizzeria Tic 
Tac. Restaurangen serverar 
allt från pizza och grillrätter 
till kebabrätter och sallader. 
Uteservering på sommaren.

Västra Vidselsvägen 1, Vidsel  
0929-34002

EKBERGS KONDITORI
Konditoriet erbjuder alltid hem-
bakade bakelser och tårtor. En 
och annan maträtt går också 
att beställa

Storgatan 10 B, Älvsbyn   
0929-13395 

HEART TO HEART
Restaurangen serverar kebab- 
rätter, pasta och thaimat. 

Storgatan 19, Älvsbyn 
0929-12858

GOY & GEE THAI OCH 
GRILL
Restaurangen serverar thaimat 
och erbjuder lunchbuffé med 
en touch av Thailand. 

Medborgargatan 3, Älvsbyn 
0929-60011

CLARY´S KROG
Medborgargatan 2, Älvsbyn 
0929-80070 
www.clarys-krog.se

Clary´s krog erbjuder under 
dagtid en god lunchbuffé med 
inriktning på husmanskost. Mot 
kvällen dukar vi upp för á la carte.
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Mat & Fika

SIBYLLA MIX  
HAMBURGERRESTAURANG 
Restaurangen har 47 sittplatser. 
De serverar hamburgare, kebab 
mm. 

Storgatan 9, Älvsbyn 
0929-55080

KAFFESTUGAN
Sommaröppen kaffestuga i 
Storforsen naturreservat som 
serverar bland annat palt, 
våfflor, varma mackor, glass 
och fika. 

0929-72100

ÄLVSBY FOLKHÖGSKOLA
Lunchservering som erbjuder 
allt från palt till fiskrätter. Öppet 
från höstterminens start till 
sista juni. Under läsåret följer 
öppettiderna skolans läs- och 
lovschema.

Nygrensvägen, Älvsbyn 
0929-72321

RESTAURANG FLUXEN 
Restaurangen erbjuder klassisk 
lunchbuffé bestående av 
varmrätt, grönsaker och fika till 
efterrätt. Det finns även olika 
grillrätter och veckans sallad 
att beställa. 

Skolgatan 23 C, Älvsbyn
0929-17039

POLAR HOTELL
Lunchbuffé samt restaurang 
med al á carte.  

Storgatan 29, Älvsbyn  
0929-55740  

PIZZERIA ARAMO
Pizzeria som även erbjuder 
sallad, kebabrätter, falafel, vilt, 
mackor och grillade rätter. 

Storgatan 10 D, Älvsbyn 
0929-10003 

RESTAURANG VENEZIA
Pizza, grillrätter , sallader, á la 
carte bland annat. 

Storgatan 43 B, Älvsbyn  
0929-14099  

PIZZERIA TRE KRONOR 
Restaurangen erbjuder 
klassiska pizzor, sallader och 
grillrätter. 

Storgatan 14, Älvsbyn 
0929-55517

ÄLVÅKRAGRILLEN
Älvåkra Idrottsplats, Älvsbyn
0929-13144

SOMMARCAFÉ I  
LOMTJÄRNSPARKEN
Sommaröppet café med ser-
vering av kaffe, fika och glass.  
Lomtjärnsparken

KONDITORI CENTRUM
Hos oss hittar du dagsfärska 
bakverk, allt från småkakor till 
festliga tårtor som bakas med 
kärlek i vårt eget bageri. I vår 
servering kan du njuta av en 
god kopp kaffe med tilltugg. 
Vi serverar även hemlagad 
rejäl mat, fräscha sallader och 
smörgåsar. 

Storgatan 19, Älvsbyn  
0929-100 24 
info@centrumkonditori.se
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KURS I FLUGFISKE 
Du får lära dig kastteknik, 
kunskaper om insekter, natur 
och vatten och även kunskap 
hur man vistas i naturen för 
naturens bästa. Vi hjälper dig 
att utveckla ditt spinnfiske för 
att ge dig kunskap för en  
bättre fiskeupplevelse. 

Naturfiskeguiden 
Strandvägen 15 
073-1839582 
kaj@naturfiskeguiden.com 
www.naturfiskeguiden.com

Aktiviteter / Kultur

HARRFISKE
Flugfiske efter harr i Berg-
träsket, ett av Sveriges bästa 
harrvatten. Harrar över två 
kilo är inge ovanliga. Endast 
flugfiske. Bergträsket ligger i 
Gaddabergets naturreservat, 
ett mycket fint område med 
gammal skog.

På Land och Vatten 
Vistbacka 33 
0929-21166 
070-6057479 
info@plov.se 
www.plov.se  

BÄVERSAFARI  
Vi går längs rinnande vatten 
och spanar på de mytomspun-
na bävrarna. Kvällen är den 
bästa tiden för att få se dem. 
Vi stannar även och kokar en 
kopp kaffe över öppen eld, med 
lättar tilltugg. 

På Land och Vatten 
Vistbacka 33 
0929-21166 
070-6057479 
info@plov.se 
www.plov.se

FORSRÄNNING I PITEÄLVEN 
Följ med på ditt livs upplevelse. 
Vi kör dagliga turer under maj 
till september. Den ordinarie 
turen tar ca 2 timmar. Vi kör 
även längre sträckor efter 
önskemål.

På Land och Vatten 
Vistbacka 33 
0929-21166 
070-6057479 
info@plov.se 
www.plov.se

ABBORR- OCH GÄDDFISKE   
Guidad fiskeupplevelse  
i naturskön miljö. 

Naturfiskeguiden 
Strandvägen 15 
073-1839582 
kaj@naturfiskeguiden.com 
www.naturfiskeguiden.com 

BENSINMUSEUM
Sveriges största utställning av 
bensinmackar från 1920-tal  
till 1960-tal. Museet är öppet 
efter överenskommelse. Bensin-
museet finns på Altuna Industri- 
område i Älvsbyn.  

Information: 
0929-124 37, 070-378 21 60 
www.caltex.nu 

AVKOPPLANDE  
TURRIDNING, HALVDAGS  
& HELDAGSTUR
Ridning i skogen på slingrande 
stigar både upp i bergen och 
nedför.

Canis Hästkrafter  
Lillkorsträsk 201  
070-5732666  
annika@canishastkrafter.se 
www.canishastkrafter.se
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TRAPPERSTIGEN  
Följ med på en riktig trapper- 
stig. Här finns det fällor och 
fångstredskap av olika model-
ler. Hur ska de placeras, vad 
de används till och så vidare. 
Även en del gamla fångst-
metoder från förr visas. Har 
vi turen med oss så kanske vi 
även får vittja någon fälla. 

På Land och Vatten 
Vistbacka 33 
0929-21166 
070-6057479 
info@plov.se 
www.plov.se

HJORTRONSAFARI 
Under andra halvan av juli och 
till mitten av augusti så är det 
tid att plocka skogens guld på 
dessa breddgrader. Vi guidar 
er ut på hjortronmyrarna. Hur 
och var de växer varierar från 
år till år. Allt beroende på 
hur väder och vind har varit 
under våren och sommaren. 
Naturligtvis får ni med er hem 
en burk hjortronsylt, som ni kan 
förgylla något speciellt tillfälle 
med. Räkna med en halv eller 
hel dag. Vi guidar hela somma-
ren, även om det inte är säsong 
för just bärplockning. 

På Land och Vatten 
Vistbacka 33 
0929-21166 
070-6057479 
info@plov.se 
www.plov.se

NATURFISKEUPPLEVELSE 
I MIDNATTSSOLENS LJUS 
En guidad fiskeupplevelse i Pite - 
älvdals orörda natur där harren 
och öringen gömmer sig bakom 
stenar och i djuphålor. Upplev 
den typiska karaktären för 
Piteälvens strömmande vatten 
och ge dig själv en oförglömlig 
naturfiskeupplevelse.

Naturfiskeguiden 
Strandvägen 15 
073-1839582 
kaj@naturfiskeguiden.com 
www.naturfiskeguiden.com

VIP-FISKE I EGEN TJÄRN 
– FÅNGSTGARANTI 
Nattberg kan du fiska ostört i 
eget vatten. Här finns det rikligt 
med regnbåge, harr och öring. 
Gruppen har fångstgaranti. 
Fiskeutrustning finns att låna. 
Sedan så väntar lunch eller 
middag i Nattbergsstugan. 
Kombinera det gärna med 
bastu och badtunna. 

EN STILLA KVÄLL  
PÅ SJÖN 
Det finns stora möjligheter till 
fiske på abborre och gädda. 
Hör av er med önskemål! 

FLUGFISKE I  
ÖVRE PITEÄLVEN
Fiska i klassiska flugfiskevatten. 
Med hjälp av forsrännarbåtar 
tar vi oss fram längs älven, till 
platser man annars ej kan nå. 
Piteälven – Vildmarksälven 
skiljer sig fån landets övriga 
älvar, genom att endast ¼ är 
bebodd och hela ¾ av sträckan 
är ren vildmark. Harr och Öring 
är det vi fiskar efter i första 
hand. All Öring ska gå tillbaka i 
älven och när det gäller Harr så 
är det ett mini mått på 30cm. 
Vi praktiserar dock Catch and 
release.Vi skräddarsyr paketen 
efter kundens önskemål.

På Land och Vatten
Vistbacka 33
0929-21166
070-6057479
info@plov.se
www.plov.se
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RFN MUSEUM 
Benämns idag som FMV Vidsel 
Test Range.  Museét speglar 
provplatsens utveckling av 
bland annat robotsystem sedan 
1958. 

För mer information ring 
0929-371 11. 

BAGERIMUSEET   
Här berättas det om bygdens 
bagerinäring, Polarbröds 
historia och det gamla bak-
hantverk som är bevarat sedan 
förra sekelskiftet.

Öppet sommartid. Gammel-
vägen 23. För mer informa-
tion ring 010-450 60 00.

SKOGSBRUKS- OCH 
FLOTTNINGSMUSEUM   
Vid Storforsen finns ett 
skogsbruks- och flottningsmu-
seum. Här kan man bilda sig 
en uppfattning om skogs- och 
flottningsarbetarnas vardag 
och arbetsmetoder i svunna 
tider. Inom Storforsens naturre-
servat finns ett tjugotal bygg-
nader som visar hur flottning 
och skogsarbete har bedrivits 
i Norrbotten. Här finns bland 
annat redskap, kojor, kolmila, 
tjärdal och stallar.

ÄVENTYRSRIDNING
Äventyrsridning med betoning 
på äventyr. Företaget har egna 
hästar som alla är westernskola-
de och utrustade med kvalitets-
sadlar och annan utrustning som 
krävs för ett lyckat arrangemang. 

Udda Äventyr 
Stockfors 
0929-51170, 070-5851171 
contact@uddaaventyr.com 
www.uddaaventyr.com

LAVERGRUVAN 
Lavergruvan ligger ungefär 50 
kilometer väster om Älvsbyn 
och 10 kilometer norr om Natt-
berget efter väg 94. Tidigare 
fanns här en koppargruva med 
Sveriges modernaste samhälle 
då det byggdes 1937. 
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Aktiviteter / Kultur

ÄLVSBY BOWLINGHALL
Bowling och moonlight bowling. 

Forum/Folkets Hus 
Medborgargatan 2 
0929-13534

NORRBOTTENSJAKT   
En 4-dagarsjakt på våra  
marker, där vi jagar småvild.  
Möjlighet finns att använda 
våra välskolade och erfarna 
hästar. Jakt över både stäl-
lande och skällande hundar. 
Boende är i eller i direkt  
anslutning till jaktområdet. 

Udda Äventyr 
Stockfors 
0929-51170 
070-5851171 
contact@uddaaventyr.com 
www.uddaaventyr.com

TOP OF ÄLVSBYN  
Var med i utmaningen att nå 
minst 5 av 10 toppar inom  
Älvsbyns kommun. Köp ett start-
kort på Coop Extra Älvsbyn.

För mer information ring
Katarina Sundman  
070-3540915
Barbro Nilsson  
070-6505653

SKOGSVANDRING 
Upplev vår unika och omväx-
lande natur. Vi gör en vandring 
genom landskapets olika 
biotoper. Titta efter djurspår och 
kanske får vi se skogens konung, 
älgen.Vi tittar även på växter 
och på en del platser kan man 
även se gamla både forn- och 
kulturlämningar. Vandring från 
någon timme till hel dag. 

På Land och Vatten 
Vistbacka 33 
0929-21166, 070-6057479
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Aktiviteter / KulturShopping / Souvenirer

BLOMMOR & TING
En blom- och inredningsbutik 
som ligger i Älvsbyns centrum. 

Storgatan 10
Tel: 0929-10075  
blommoroting@spray.se

BOUTIQUE MIM
Boutique MiM är en klädbutik 
före både män och kvinnor. 

Storgatan 10  
0929-55333 
Mimab.alvsbyn@telia.com

COOP EXTRA
Affären erbjuder även gratis 
Wi-Fi. 
Storgatan 15 
Tel: 0929-16870  
www.coop.se 

GÅRDINGS JÄRNAFFÄR
Affären säljer allt från 
järnvaror, kosmetik, leksaker, 
trädgårds saker till jakt- och 
fiskesaker. 
 
Storgatan 8, Älvsbyn
Tel: 0929-55750  
info@gardings.se

HANDPLOCKAT
Butiken har ett handplockat 
exklusivt sortiment inom 
bland annat inredning, kläder, 
konfektyr och smycken. Öppet 
alla dagar.

Storgatan 17 
Tel: 0929-10025 
butikenhandplockat@hotmail.com 

HAPPY
Butiken erbjuder kläder allt 
från den nyfödda bebisen  
upp till tonåringen.

Hantverksgatan 1 
Tel: 0929-55770 
tillhappy@hotmail.com 

HELENAS MED STIL
Butiken har ett brett utbud av 
damkläder för alla åldrar och 
storlekar, upp till storlek 56. 
 
Storgatan 10    
Tel: 0929-10068 
lisa@helenasmedstil.se 

HERRMAN
Klädbutik för män.

Storgatan 10
Tel: 0929-55770 
tillherrman@hotmail.com 

ICA SUPERMARKET
Affären är Postombud.

Skolgatan 17
Tel: 0929-57999 
www.ica.se

INTERIÖR & DESIGN
Inredningsbutik.

Hantverkargatan 1 
Tel: 0929-55770 
www.obergsinterior.se 

KONTORSTEKNIK
Kontorsbehov och datorer.
 
Medborgargatan 1 
Tel: 0929-12090 
info@kontorsteknik.com 
www.kontorsteknik.com 

LINNERUTHS OPTIK
Optiker och smycken.

Storgatan 10 
Tel: 0929-55077 
Linneruth.optik@telia.com 

RÖDA KORSET – 
MÖTESPLATS KUPAN
Försäljning av second hand. 

Storgatan 2-4 
Tel: 0929-14311 

NILSSONS BUTIKEN
Lanthandel med stort utbud i 
en liten by. Apoteksombud och 
Bussgodsombud.

Köpmangatan 22, Vistträsk 
Tel: 0929-21224 
info@nilssonsbutiken.se 
www.nilssonsbutiken.se 

NTM BUTIKEN   
Klädbutik.

Tel: 0929-14000 
butiken@ntm-norr.se 
Jägargatan 5

OK/Q8
Bensinstation med tillhörande 
verkstad och shop.
 
Kyrkogårdsgatan 24, Älvsbyn 
Tel: 0929-10263  
www.okq8.se

RADIOHUSET AUDIO 
VIDEO 
Hemelektronik.

Storgatan 14 
Tel: 0929-12450 
alvsbyn@audiovideo.se 

ÄLVSBY ELEKTRISKA AB
Butiken tillhör ELON.

Storgatan 35
Tel: 0929-13525 
info@alvsbyel.nu 
www.alvsbyel.nu

JOHANNAS HEM  
& HOBBY
Hobbymaterial, heminredning, 
maskeradkläder, radiostyrt.

Medborgargatan 7
070-6803111

Fo
to

: S
po

rt
rin

ge
n 

Ä
lv

sb
yn

Fo
to

: C
oo

p 
Ex

tr
a 

Ä
lv

sb
yn

Fo
to

: H
el

en
as

 m
ed

 s
til

Fo
to

: O
KQ

8

ÄLVSBY SPORT & FRITID
Storgatan 16 
Tel: 0929-55000 
sport.fritid@alvsbyn.net 
www.sportringen.se 

APOTEK HJÄRTAT  
Hantverkargatan 1
Tel: 0771-405405 
alvsbyn.storgatan@apotek-
hjartat.se  
www.apotekhjartat.se 

TEMPO
Livsmedelsbutik och  
servicepunkt i centrala Vidsel.

Östra Vidselvägen 2, Vidsel
0929-301 11

GULF 
Bensinstation med till- 
hörande verkstad och shop.
  
Kyrkogårdsgatan 20
Tel: 0929-55388 
gulf@alvsbyn.net
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Shopping / Souvenirer Boende

NORRSKENSUDDEN
Charmiga semesterhus som 
för minnena tillbaka i tiden, 
fullt rustade för boende till 
självhushåll. 
Gästhuset med sina sex bäd-
dar har vacker sjöutsikt från 
alla fönster och bagarstugan 
med sina sex bäddar har en 
mysig öppenspis att värma 
sig framför. Även där kan man 
blicka ut över sjön. 
Båda husen har elektricitet, 
kyl/frys, spis samt wc med 
dusch. 
Alldeles intill finns fiskemöj-
ligheter. 
 
Skatan 4, 942 91 Vistträsk 
070-1727199 
www.norrskensudden.se

HOTELL STORFORSEN/
STORFORSEN CAMPING       
Beläget vid foten av norra  
Europas största, obundna fors. 
Här kan du bo, äta och konfe-
rera i ett landskap så visuellt 
att du kanske kippar lite efter 
andan. Hotell Storforsen är ett 
av Sveriges vackrast belägna 
hotell. Hotellet kan erbjuda 
spännande äventyr, vilsam 
rekreation, sköna hotellnätter 
och effektiva konferenser. Här 
kan du välja på enkelrum, kom-
birum, dubbelrum, minisviter 
och sviter. Storforsen Camping 
ligger i anslutning till Hotell 
Storforsen och erbjuder både 
stugor och husvagnsplatser. 

Bredsel 105, 942 95 Vidsel 
0929-721 00 
info@storforsen.se 
www.storforsen.se

PÅ LAND OCH VATTEN
Nattbergsstugan var en gång i 
tiden ett vilohem för kronjäga-
re. Dit kunde de komma för att 
vila upp sig med jakt och fiske. 
Nu är denna stuga upprustad 
och lite moderniserad, men har 
ändå den gamla atmosfären 
i behåll. Stugan består av två 
rum och kök. Ett konferensrum 
med en mysig öppen spis, ett 
samlingsrum som lämpar sig 
för mindre konferenser eller 
middagar och så köket som är 
utrustat med såväl vedspis som 
en vanlig elektrisk, rinnande 
vatten och avlopp. Beläget 
30 km väster om Älvsbyn mot 
Arvidsjaur. Två sexbäddsstugor 
finns för uthyrning. Full köksut-
rustning, wc samt dusch. Bastu 
och badtunna finns att hyra. 

Nattberg 
070-605 74 79 
www.plov.se 

SELHOLMENS CAMPING 
Camping för tält, husvagn och 
stugor med fantastisk utsikt 
över Pite älv. Timrade stugor 
med enklare köksutrustning 
varav en allergianpassad. 
Gångavstånd till shopping och 
restauranger. Servicebyggnad, 
kiosk, grillplatser, badplats, 
motionsslingor. Öppen som-
marsäsongen 

Campinggatan 
0929-17205, 072-7041094 
selholmen@gmail.com
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EFS LILLSTRAND
Beläget ca 6 km från Älvsbyns 
centrum efter väg 94 mot 
Arvidsjaur vackert beläget mot 
sjön Lillkorsträsket. Lämpar sig 
väl för kurser och läger och är 
handikappvänligt. Här finns två 
st. 4-bädds lägenheter med 
kylskåp, minikök och husgeråd 
som kan hyras under vissa 
delar av sommaren. Tillgång till 
dusch och WC. Totalt 40 bäd-
dar i rummen och lägenheterna 
med vandrarhemsstandard. 
Campingen är öppen för hus-
vagn och tält hela sommaren. 
Ring och boka i förväg. 

Lillstrand 12 
Kontakt: 0929-200 66
www.kyrktorget.se/lillstrand

POLAR HOTELL 
Beläget i centrala Älvsbyn,  
82 rum, 150 bäddar. 
Konferensrum för upp till 60 
personer. Hotellet har bastu, 
gymavdelning, bordtennis. När-
het till badhus, bio, skidspår 
och affärer. 

Storgatan 29 
0929-557 40 
www.polarhotel.com

SKATAUDDEN 
Beläget i natursköna Lillkors- 
träsk, ca 5,5 km från Älvsbyn. 
Stugor med modern standard 
och en fantastisk utsikt över 
sjön. Du kan ”bo på lantgård” 
och följa en lantbrukares 
vardag. I anslutning till sjön 
finns tillgång till kanot och 
grillplats och den vedeldade 
bastuflotten. 

Lillkorsträsk 21 
0929-134 06
www.skataudden.se

ÄLVSBY FOLKHÖGSKOLA
Älvsby Folkhögskola erbjuder 
boende för privatpersoner 
i enkelrum, dubbelrum eller 
flerbäddsrum. 

Nygrensvägen 28 
0929-723 00
www.afhs.nu 

ÖVRABYNS BOENDE
Beläget ca 3 km från Älvsbyns 
centrum. Lantlig miljö alldeles 
intill Piteälven. På gården finns 
höns. Närhet till fiske, älv samt 
ridskola. Övrabyns boende 
består av en ljus och rymlig 
lägenhet som består av två 
sovrum, vardagsrum, toalett, 
dusch och kök. Självhushåll. 
Hundar är välkomna. 

Övrabyvägen 26 
0929-230 54
www.ovrabynsboende.se
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För mer information kontakta Älvsbyns turistinformation 0929-10860 
Storgatan 27, Älvsbyn • Turistinformation i Storforsens naturreservat 
(öppen sommartid) turistinfo@alvsbyn.se • www.alvsbyn.se/visit

Informationsplatser finns även på: OKQ8, Gulf, Polar Hotell, Hotell 
Storforsen, Järnvägsstationen, Fluxen, Tempo Vidsel

I Swedish Lapland hittar du unika arktiska upplevelser. Här högt uppe vid Polcirkeln kan du, tack vare 
den varma Golfströmmen i Atlanten, uppleva årstider med vida kontraster mellan polarnätter med 
sprakande norrsken i ett vitt vinterland, och varm sommar fylld av bad och 100 dagar utan natt under 
midnattssolen. I öst - 300 km kuststräcka mot Bottenvikens skärgård, världens största bräckvatten-
skärgård med tusentals öar. Sandstränder, fiskelägen och unika råvaror. I väst – vidsträckta fjäll, bäckar 
med vatten så rent att det går att dricka och mängder av äventyr runt 
knuten. Där emellan den stilla, gåtfulla, givmilda skogen och älvdalar 
från Skellefteälven i söder till Torneälven i nordöst som alla bjuder  
på sina unika särdrag. Här är traditionerna och kulturen stark,  
och kärleken till naturen ännu starkare. Välkommen att dela vår 
arktiska vardag och naturnära liv. www.swedishlapland.com

Välkommen till Sveriges arktiska destination!

P O L C I R K E L N

P O L C I R K E L N

  
  

S
W

E D

I S H  L A P L A N D :                              S V E R
I G

E
S

 A
R

K
T

IS
K

A
 D

E
S

T
IN

ATION

N

O
RG

E

F I N
L
A
N
D

S V E R I G E

 B O T T E N V I K E N

A T L A N T E N

e 4

e 4
Vä

lkommen till              Swedish Lapland

S
K

E
L

L E
F T E Ä L V E N

P

I T E Ä L V E N

L
U

L
E

Ä

L V E N

R
Å

N
E

Ä
L

V
E

N

K
A

L
IX

Ä
L

V
E

N

G O
L F S T R

Ö
M

M
E

N

T
O

R
N

E
Ä

L
V

E
N

T O R N E T R Ä S K

S K Ä R G Å R D

V
IN

D
E

L
Ä

L
V

E
N

K
Ö

N K Ä M Ä Ä L V E N

L A I N I O Ä
L

V
E

N

M
U

O
N

IO
Ä

L
V

E
N

K I R U N A

G Ä L L I V A R E

Ö V E R K A L I X

Ö V E R T O R N E Å

P A J A L A

K A L I X

B O D E N

A R V I D S J A U RA R V I D S J A U RS O R S E L ES O R S E L E
Ä L V S B Y N

H A P A R A N D A

L U L E Å

J O K K M O K K

A R J E P L O G

P I T E Å

S K E L L E F T E Å

M I D N A T T S S O L  
U N D E R  S O M M A R E N

Id
é:

 S
w

ed
is

h 
La

pl
an

d 
V

is
ito

rs
 B

oa
rd

. T
ex

t: 
In

gr
id

 F
ri

de
sj

ö/
w

w
w

.b
la

m
or

am
a.

se
. F

or
m

 &
 o

m
sl

ag
sf

ot
o:

 M
ar

ce
l K

öp
pe

 /
w

w
w

.s
er

vi
ng

m
in

d.
se

. K
ar

ta
 il

lu
st

re
ra

d 
av

: L
is

a 
W

al
lin

. w
w

w
.s

w
ed

is
hl

ap
la

nd
vi

si
to

rs
bo

ar
d.

co
m

. T
ry

ck
: L

ul
e 

G
ra

fis
ka

 2
01

7.


