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likt en pärla ligger centralorten Älvsbyn mjukt in-
bäddad mellan skogsbeklädda berg, intill den azurblå 
älven. Kommunen i övrigt bjuder på storslagna vida 
vidder, gammelskog, öppna landskap, sjöar, berg, åar, 
bäckar, myrar och den mäktiga Storforsen som lockar 
hundratusentals besökare varje år. 
 För den naturintresserade är Älvsbyn ett eldorado 
med all tänkbar service nära till hands i centralorten. 
Artrikedomen är stor både vad gäller flora och fauna. 
 Kommunens skönhet har uppmärksammats av 
filmindustrin. Rolf Lassgård, Lena Ohlin, Mikael Pers-

brandt, Sven-Bertil Taube, Lennart Jähkel har varit här 
för att göra filmer som; Jägarna, En enkel till Antibes, 
Grabben i graven bredvid, Hotet, Hypnotisören, med 
flera.
 Även TV-serier har producerats i kommunen och 
internationella filmteam har sökt sig till Älvsbyn för 
att hitta passande inspelningsmiljöer. 
 Älvsbyns kommunvapen består av en sol, det så 
kallade treberget och vågskuran på blå botten. 
Treberget och vågskuran är symboler för kommunens 
natur i form av berg och vatten. Solen är en äldre 

kemisk symbol för grundämnet guld, och används 
ofta i den betydelsen även inom heraldiken (läran 
om den typ av märken som kallas vapen och deras 
historia). I Olaus Magnus 1500-talsverk Carta Marina, 
som visar Nordens geografi, antyds att det finns en 
guldfyndighet i området. Därför finns solen med 
i kommunvapnet. 
 Det har aldrig kunnat utrönas om denna fyndighet 
någonsin har existerat, men kanske blir det du som 
hittar den? I vart fall finns det många gyllene smult-
ronställen och aktiviteter att njuta av. 

Foto: Mikael Jonsson

Älvsbyn – en pärla 
med äkta upplevelser

Älvsbyn ligger geografiskt i södra Norrbotten, 47 
kilometer söder om Boden, 65 kilometer väster om 
Luleå och 50 kilometer nordväst om Piteå. Närmaste 
flygplats är Luleå Airport som ligger 60 km från 
Älvsbyn. 
 Det finns som du förstår många pärlor att upptäcka 
i Älvsbyns. Här bjuder vi på tips om hur du hittar till 
flera av dem.
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Sommar, höst, vinter och vår!
På kommande sidor hittar du inspiration för att få ut det mesta av din vistelse
och ta del av Älvsbyns utbud under alla årstider. Från sidan 14 och framåt finns 
register över upplevelser, mat, boenden och shopping. 

Evenemangskalender
Håll kollpå evenemangskalendern för att hålla dig uppdaterad om 
aktuella evenemang i hela Älvsbyns kommun. Du hittar den på 
visitalvsbyn.se/evenemang 

Kontrasternas rike
I Älvsbyns kommun bor det drygt 8 000 personer, 
varav cirka 5 000 bor  i centralorten. I kommunen 
finns många byar och de tre största är Vidsel, Vistträsk 
och Korsträsk. Älvsbyn har ett typiskt inlandsklimat. 
Kalla mörka vintrar och varma ljusa somrar. Det innebär
att Älvsbyn ofta toppar två ligor i Sverige. Kallast på 
vintern och varmast på sommaren. Detta är verkligen 
kontrasternas rike. 

BESÖK 

VISITALVSBYN.SE

FÖR ATT LÄSA

MER

Visit Älvsbyn

Välkommen att 
upptäcka Älvsbyn!
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Sommar och höst

Älvsbyn genomsyras av hundratals sjöar och vatten-
drag. Störst och mäktigast är den 41 mil långa Piteälven 
som likt en pulsåder ringlar sig fram genom kommunen. 
Källsjöarna ligger i Sulitelmamassivet nära norska gränsen.
 I Bredsel, 40 kilometer väster om centralorten, bjuder 
älven på Europas största obundna fors, Storforsen, med en 
total fallhöjd på 82 meter. 
 I slutet, sista två kilometrarna av forsen, faller älven hela 
60 meter, och bildar ett fantastiskt scenario som fascinerat 
människor i tusentals år. Det genomsnittliga vattenflödet är 
250 kubikmeter per sekund.
 Storforsen fryser aldrig trots temperaturer ner mot minus 
40 grader celsius på vintern. Krafterna är så starka att inte 
ens Kung Bore kan betvinga dem.
 Storforsen fortsätter att fängsla och lockar varje år av 
mer än 150 000 besökare, det är ett utflyktsmål som kan 
upplevas hur många gånger som helst och är lika majestä-
tiskt varje gång.
 Älvsbyns natur bjuder också på många sjöar för både 
fiske och bad. Att simma ut på en spegelblank yta en ljus 
sommarnatt är naturromantik när den är som bäst. 

Foto: Sofia Lundberg

sommaren och hösten är en bra tid att ge sig ut 
i trolska skogar och upp på bergstopparna med 
förunderlig utsikt. Du kan uppleva den hänförande 
naturen på många sätt, bland annat genom egna 
promenader, från hästryggen, bil eller segelflygplan. 
Skogarna och myrarna rymmer den här tiden på 
året rikedomar som hjortron, åkerbär, lingon, 
blåbär, vildhallon och massor av svamp. Ett skafferi 
av läckerheter som är gratis. Djurlivet är också rikt. 
Med lite tur kan du få se älg, björn, ren, örn och 
kanske ett lodjur under din vistelse i naturen. Fo
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Ta en bil- eller cykeltur för att hitta din favoritsjö. Ett tips 
är att bege sig längs den så kallade Arvidsjaursvägen mot 
Korsträsk och Vistträsk. Där ligger sjöarna och vattendragen 
som ett pärlband.
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Europas största obundna fors och de hundratals sjöarnas land 
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Älvsbyn i topp på flera sätt 

Vitberget i Älvsbyns kommun är landskapet Norrbottens 
allra högsta topp. Vitbergsknacken, även kallad ”knacken”, 
reser sig 594 meter över havet. Vitbergstoppen kallas 
”tornet” av lokalbefolkningen eftersom det tidigare 
har stått ett brandbevakningstorn där. I östra delen av 
Vitberget rinner flera små bäckar i anslutning till våtmarken 
Hålbäcksmyrorna. Längs en av bäckarna har en mycket 
sällsynt hänglav hittats. Den heter långskägg och växer på 
gran i långa slingor. Långskägg är endast känd från ett fåtal 
andra platser i Norrbotten och att den finns här signalerar 
att skogen är gammal och har mycket höga naturvärden. 
 Top of Älvsbyn arrangerar varje år en tävling som består 
i att bestiga ett antal bergstoppar med fina priser i potten. 
Det är också ett sätt att få fler att upptäcka den fantastiska 
naturen i Älvsbyns kommun och att främja hälsa. Delta du 
med!
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Här nappar det 

För dig som är intresserad av fiske 
finns ett stort antal alternativ. Du kan 
själv lösa fiskekort och bege dig till 
något av vattendragen i kommunen. 
Piteälven erbjuder en mängd intres-
santa fiskeställen för fiske av lax, 
öring, harr, gädda och abborre. De 
många övriga sjöarna och vattendra-
gen är också värda ett besök. 
 Vid Djupträsket, med röding, öring 
och harr, finns även husvagnsplatser, 
en öppen värmestuga, vindskydd och 
båtar att låna. 
 Fiskekort kan bland annat köpas 
på: Gårdings järnaffär, Gulf, OKQ8, 
Storforsen shop eller på sveaskog.se 
och fiskekort.se
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En oas mitt i byn
Lomtjärnsparken i centrala Älvsbyn är en träffpunkt med 
sommarcafé. I parken finns gungor och annan lekutrustning. 
Lomtjärnsparken har också en utescen där olika uppträdan-
den sker. Loppis brukar anordnas i Lomtjärnsparken.

Loppmarknader 

Sugen på att fynda? Håll då utkik efter lokala loppmarknader. 
I kommunen arrangeras ett flertal ”loppisar” varje år, bland 
annat i samband med Vistträskdagen och Vidseldagen.

Foto: Sterling Nilsson

Svalkande bad 

Varma dagar kan det vara skönt med ett svalkande dopp. 
I Älvsbyn finns det mycket vatten och många badmöjligheter 
i både sjö och älv.  I centralorten finns det badmöjlighet
vid Selholmens camping. 
 Lillstrand, Korsträsk, Vidsel, Vistträsk med fler byar har 
också platser med badmöjlighet. Vid Storforsen kan du 
svalka dig i rännilar och laguner. 
 Längs älven finns flera fina möjligheter till svalkande dopp. 
Underskatta dock aldrig riskerna med strömmande vatten 
och tänk på att allt badande sker på egen risk.

Foto: ÅPhoto
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Det finns hela 17 naturreservat att upptäcka 
i Älvsbyns kommun. Läs mer om alla naturreservat 
på Länsstyrelsens hemsida:

www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besoksmal
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Vinter och vår
det finns inte mycket som slår en riktigt fin vinter-
dag med solens värmande strålar och gnistrande 
snö. Här i Älvsbyn möts du av ett vinterparadis för 
hela familjen med våra vitklädda landskap, snö-
tyngda träd, stjärnklara, krispiga kvällar och nätter 
med stor chans till magiskt sprakande norrsken som 
står i kontrast till sommarens midnattssol. 
 Våra 17 olika naturreservat, många berg och 
vattendrag ger möjlighet till allt från vildmarksturer 
på hästryggen, skoterleder, vinterfiske, natursköna 
skidspår och backar. 
 Ja, naturen har varit generös mot Älvsbyn, som 
har förärats med flera smeknamn som alla beskriver 
en norrländsk bygd när den är som bäst. Redan 
1930 beskrev författaren Gustav Zohn Älvsbyn som 
”Norrbottens pärla” i sina memoarer när han reste 
genom regionen. En liknelse som kommer från 
Älvsbyn sett uppifrån. Där orten som en gnistrande 
vit pärla innefattas av höga berg och djupa skogar, 
kantad med ett glittrande azurblått band av en av 
Sveriges nationalälvar Piteälven. 

Våra vackra miljöer och gästvänliga befolkning har 
gjort att flera stora svenska och utländska filmer 
valt att spela in sina vinterscener här och allt fler 
kommer till oss för att upptäcka vår vita pärla.
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Foto: Anneli Olofsson

Dånande naturkrafter 
som hämtade ur en saga 
Det är nästintill omöjligt att beskriva 
Storforsen vintertid med ord. Trots 
temperaturer ner mot minus 40 
grader så fryser den aldrig, och dess 
dånande naturkraft med fantasifulla 
formationer skapade av iskristaller 
i de vilda strömmarna lämnar ingen 
oberörd. Omgärdad av urskogslika 
och snötyngda träd kan du följa 
de skummande vattenmassorna 
längs kilometerlånga stigar 
och utsiktsramper som låter dig 
komma kittlande nära de virvlande 
vattenmassorna.
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det är nästintill omöjligt att beskriva Storforsen vintertid med ord.Trots 
temperaturer ner mot minus 40 grader så fryser den aldrig,och dess dånan-
de naturkraft med fantasifulla formationer skapade av iskristaller i de vilda 
strömmarna lämnar ingen oberörd.

Omgärdad av urskogslika och snötyngda träd kan du följa de skummande 
vattenmassorna längs kilometerlånga stigar och utsiktsramper som låter dig 
komma kittlande nära de virvlande vattenmassorna. Med sina fem kilometer 
och 82 meters totala fallhöjd är Storforsen norra Europas största obundna fors 
och en av regionens mäktigaste upplevelser. 

En värmande 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 Storforsens naturreservat finns också en mysig butik med produkter från 
lokala hantverkare och vid forsens fot ligger hotell och restaurang. Mycket 
tid har lagts för att göra området lättillgängligt för besökare med rastplatser, 
information och utmärkta vandringsstigar. Stora delar av området är även 
tillgängligt för rörelsehindrade, bland annat kan man ta sig med rullstol hela 
vägen ut till forsen via träspänger 

Visste du att varje år 
besöks Storforsen av ca 
150 000 personer och en 
av Sveriges mest besökta 
platser. 

Storforsens vattenflöde 
är i snitt 250000 liter i 
sekunden vilket motsvarar  
ca 1600 normalstora, 
fyllda badkar 

Strax intill Storforsen 
Hotell finns den välkända 
puben Raimos Bar, 
byggd speciellt för filmen 
Jägarna som går att hyra 
för grupper upp till 60 
personer.

BRA ATT VETA

WALK OF FAME

Storforsen
DÅNANDE NATURKRAFTER SOM 

HÄMTADE UR EN VINTERSAGA
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Kom kittlande nära de virvlande vattenmassorna  
längs stigar och utsiktsramper.
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at t  h a  m öj l i g h e t  att bo på det perfekta stället 
under sin resa är minst lika viktigt som utbudet 
av saker att se och göra. I Älvsbyn tar vi gästfrihet 
på fullaste allvar och därför erbjuder vi dig också 
mängder av olika övernattningsmöjligheter. Gillar 
du att skämmas bort med hotellfrukost och kom-
ma hem till nystädade rum efter en dags äventyr? 
Eller kan du inte få nog av naturen och längtar 
efter att bara kunna öppna stugdörren, kliva ut 

och sträcka på dig i den uppfriskande morgon-
luften? Kanske vill du testa något helt nytt, byta 
storstaden mot livet på en lantgård, nära till att 
hälsa på djuren i ladugården. Inte minst för barnen 
blir lantbrukets vardag ett speciellt minne. Några 
av våra alla pärlor hittar du på sidan här bredvid!

Ja, vad du än föredrar har vi utbudet som ger 
dig en härlig och värmande nattvila. Några av våra 
alla pärlor hittar du på sidan här nere!

Polar Hotel
Mitt i centrum, på promenadavstånd från shoppingstråk, 
caféer och uteliv ligger moderna Polar Hotel.  Här finns alla 
bekvämligheter du kan önska dig: bastu, relax, gym samt en 
loungebar och restaurang med designad ljussättning inspire-
rad av Swedish Laplands olika årstider.

Med minnen från förr
På Norrskensudden finns charmiga semesterstugor med 
nostalgifaktor som det gamla soldattorpet med anor från 
1700-talet där värmeljus och fotogenlampa är den enda 
tillgängliga ljuskällan. Bastu och eldstad finns också att hyra 
nere vid sjön för vila och avkoppling. Allt i en naturskön omgiv-
ning, med Falkberget som reser sig i bakgrunden av sjön.

Storforsen – boende för 
alla smaker 
Vid foten av den mäktiga forsen ligger 
Storforsen hotell med moder naturs eget 
konstverk alldeles intill. Här finns allt från en-
kelrum till familjerum och lyxiga 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 vintertid 
kan det räcka med en promenad i de vackra omgivningarna.
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BOENDEN NÄRA TILL 

AKTIVITETERNA 

Lantgård för hela familjen
I underbart idylliska Lillkorsträsk hittar du anrika 

Skatauddens lantgård som drivits i fyra gene-
rationer. Här har du fantastisk utsikt mot sjön 

och får 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?

Upplev vintern och våren 
från sin allra bästa sida
Låt vintern och vårens upptäcktsfärder 
gå längs de många längdskidsspåren och 
skoterlederna eller utforska på egen hand. 
Testa spännande aktiviteter som hund-
spann och äventyrsridning eller ge dig själv 
en stunds avkoppling – där målet kan vara 
vacker utsikt över älvlandskapet eller helt 
enkelt bara en avkopplande fikapaus med 
din medhavda matsäck i vintersolen. Fo
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Rofyllt och spännande på isen 

I och runt Älvsbyn finns många spännande fiskemöjligheter 
året runt. Med över 50 olika fiskesjöar – stora som små, 
älvfåror, åar och forsar finns vinterfiske för alla smaker. 
 När vintersolen värmer och isen ligger tjock finns 
möjligheterna att enkelt med skoter, skidor eller till fots 
utforska vatten och fiske på helt andra sätt. Ta med vänner 
och familj eller ge dig själv rofylld egentid, att ge sig ut 
på pimpelfiske eller angeldonfiske en fin vårvinterdag är 
svårslagen avkoppling. Eller varför inte testa spännande 
kikmete efter röding och harr när första isen lagt sig? 
 Att glömma tid och rum medan du ligger på mage på en 
varm fäll och kikar ner i borrhålets mörka djup och plötsligt 
får syn på hur fisken rör sig vid ditt bete! 

Andörjan betyder skidspår 

Här vid Kanisbacken går Norrbottens största långlopp på 
skidor av stapeln i februari varje år. Loppet är seeding-
grundande för Vasaloppet. 
 Namnet Andörjan kommer från de dialektala orden för 
skidor, Andren, och spår Örjen. Kort och gott Andörjan!

www.andorjan.se

Fartfyllt, familjevänligt och 
fantastiskt 

Runt knuten, bara några minuter från centrum, hittar du 
familjefavoriten Kanis. En skid- och friluftsanläggning med 
allt du kan önska för stora som små. Med ett utbud av trygga 
barnbackar och liftar såväl som pistade backar i olika 
svårighetsgrader, skicross-bana, hopp-park, pudersnö och 
vackra längdtursområden – ja, listan kan göras lång! – finns 
här något för alla smaker. 
 Det anrika friluftsområdet, som funnits och vuxit ända 
sedan 40-talet och numer lockar barnfamiljer och äventyrare 
från när och fjärran, har en särskild plats i Älvsbybornas 
hjärtan. Oavsett om du är ute efter en minnesfylld familje-
dag, letar adrenalinkickar eller söker lugn och ro i din egen 
takt är Kanis något du inte får missa! Fo
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Foto: Peter Lundberg

Foto: Marcel Köppe

Vintercamping 

För många barnfamiljer har Kanis friluftsområde blivit den 
självklara semesterdestinationen. Att campa vintertid är ett 
mysigt och praktiskt alternativ. Nära till ombyten, backen 
och alla faciliteter. För varje år som går lockas allt fler 
campinggäster hit så det gäller att vara ute i tid!

Värmande aktiviteter för hela familjer 

Med massor av snö, is och minusgrader är vintern fantastisk 
på alla de vis. Men vissa vinterdagar kan det ändå kännas 
vilsamt med en paus från utomhusäventyren. Här i Älvsbyn 
finns många värmande inomhusaktiviteter som gör det lätt 
att fylla dagarna med skoj för hela familjen – och det bästa – 
det nära till allt! 
 Kanske vill du bara ta det lugnt med en god bok, bada 
bastu eller se en bra film. Mitt i centrum finns både ett stort 
bibliotek och den populära samlingsplatsen Forum, med 
mängder av nöjen för stora som små. Här kan du spela 
bowling, gå på bio och se olika musikarrangemang, teater 
och revyföreställningar.

Foto: Marcel Köppe
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Upplev
älvsbyn är en av swedish laplands minsta inlandskommuner, men 
besitter bland de mest storslagna natur- och kulturområden. Vid ut-
grävningar 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. Då fanns ingen ödemark, bara 
nya områden att upptäcka. 
 Nu har du möjligheten att ta del av samma storslagna natur och göra 
din egen upptäcktsresa. Här finns mycket att se och göra och gott om 
aktiviteter för alla åldrar. 

Nedan följer exempel på aktiviteter.
Mer information och fler upplevelser finns på visitalvsbyn.se

Bagerimuseet 

Här berättas det om bygdens bageri-
näring, Polarbröds historia och det gamla 
bakhantverk som är bevarat sedan förra 
sekelskiftet. Öppet sommartid. 
Gammelvägen 23 
bagerimuseet@polarbrod.se
010-450 60 00

Bio

Biograf i Älvsbyn.
Se hemsida för aktuella filmer.
Forum Älvsbyn (Folkets Hus)
Medborgargatan 2 
www.forumalvsbyn.se/bio/

Bensinmuseum 

Sveriges största utställning av bensin-
mackar från 1920-tal till 1960-tal. 
Bensinmuseet finns på Altuna Industri-
område i Älvsbyn.
Information och öppettider: 
0929-124 37, 070-378 21 60 
www.caltex.nu

Canis hästkrafter

Turridningar året runt i skogarna på sling-
rande stigar både upp i bergen och nedför. 
Finns både halv- och heldagsturer.
Lillkorsträsk 201
070-573 26 66
annika@canishastkrafter.se 
www.canishastkrafter.se

Fackelvandring Storforsen

Utgår från Hotell Storforsen och upp 
längs med forsen med facklor som belyser 
vägen, en guide följer med och berättar 
fakta om forsområdet. Väl uppe i reserva-
tet brinner en eld med varm dryck så man 
kan värma sig innan vandringen tillbaka 
till hotellet börjar.
Storforsen
0929-721 00
info@storforsen.se

Fiska – här köper du fiskekort

Det finns gott om fiskemöjlighet i Älvsbyns 
kommun, men kolla upp så du vet vilka 
regler som gäller och om du behöver fiske-
kort innan du ger dig ut. Återförsäljare av 
fiskekort är Gulf, OKQ8, Gårdings Järnaf-
fär och Storforsens Shop. Det går även att 
köpa fiskekort online på www.sveaskog.se 
och www.fiskekort.se.

Kanis friluftsområde

Här hittar du längskidspår och slalom-
backe med släplift, knapplift och ett 
åkband i anslutning till pulkbacken. Det 
finns slalom och snowboardutrustning till 
uthyrning. 
 Kanisberget är förvisso ett fritidsom-
råde för vinteraktiviteter, men även på 
sommaren är skogen ett härligt ställe för 
till exempel vandring och bärplockning. 
Från toppen av berget har man fin utsikt 
över samhället och bygden.
0929-723 40
Infotelefon skidbacken (väder, öppet-
tider) 0929-172 04
kanisbacken@alvsbyn.se
www.kanisbacken.se

Kyrkstugor

I området vid Älvsbyns kyrka finns ett 
40-tal kyrkstugor bevarade. De flesta 
är byggda under 1800-talet och många 
används än idag som övernattningsstugor. 
Det är trevligt att promenera runt bland de 
små pittoreska husen och känna historiens 
vingslag.
info@alvsbynskyrkstad.se
www.alvsbynskyrkstad.se

Lavergruvan 

Lavergruvan ligger ungefär 50 kilometer 
väster om Älvsbyn och 10 kilometer norr 
om Nattberget efter väg 94. Tidigare 
fanns här en koppargruva med Sveriges 
modernaste samhälle då det byggdes 
1937.

Laponie mush

Upplev draghundsäventyr året runt. Här 
erbjuds förutom hundspann även hund-
vandringar, cykling samt kennelbesök.
Dojom 3, Vidsel
+33 (0) 6 75 16 22 99
info.laponiemush@gmail.com
www.laponiemush.com

Naturfiskeguiden

Fiske och naturupplevelser i vildmarks-
miljö, exempelvis abborr- och gäddfiske, 
vinterfiske, kurs i flugfiske och naturfiske-
upplevelse i midnattssolens ljus.
Strandvägen 15 
073-183 95 82 
kaj@naturfiskeguiden.com 
www.naturfiskeguiden.se

Naturpasset 

Under sommaren anordnas Naturpasset 
med 20 kontroller av olika svårighetsgrad 
i skogsterräng. Naturpasset finns att köpa 
på Sportringen, Coop och OKQ8.
Information: Sture Norén 070-372 20 75

Nordik Way

Hos Nordik Way kan du uppleva hund-
spann sommar som vinter. Sommartid kan 
du också utforska det vilda och tysta med 
kanot i sjöar och älvar, hiking tillsammans 
med hundarna, fiska och lära dig tillaga 
din fångst.
Avaträsk 201, Vistträsk 
072-285 24 87
www.nordikway.com
nordikway@gmail.com

Padel

Utmana vänner och familj på padel i 
Storforsens nya, moderna padelhall. Mer 
information och tidsbokning hittar du på 
hemsidan.
Hotell Storforsen, Bredsel
0929-721 00
info@storforsen.se
www.storforsen.se/padel

På land och vatten

Erbjuder aktiviteter som forsränning i Pite-
älven, olika typer av fiskeupplevelser som-
mar som vinter, bäversafari, trapperstig, 
turer på skogsskidor, hjortronsafari och 
skogsvandring.
Vistbacka 33 
070-605 74 79
info@plov.se 
www.plov.se

Storforsen

Upplev Europas största obundna fors. 
I slutet, sista två kilometrarna av forsen, 
faller älven hela 60 meter, och bildar ett 
fantastiskt scenario som fascinerat männ-
iskor i tusentals år. 
 I anslutning till forsen finns ett lättill-
gängligt naturreservat som bjuder på en 
unik miljö. Förutom själva forsen rymmer 
reservatet; ”döda fallet”, jättegrytor, ravi-
ner och laguner med sällsynta växter. Att 
ta ett dopp i en av lagunerna är populärt 
varma sommardagar. 
 Här finns handikappanpassade ramper, 
skogsbruksmuseum, flottningsmuseum, 
souvenirshop och under sommartid även 
servering.

Skogsbruks- och flottningsmuseum 

Vid Storforsen finns ett skogsbruks- och 
flottningsmuseum. Här kan man bilda sig 
en uppfattning om skogs- och flottnings-
arbetarnas vardag och arbetsmetoder i 
svunna tider. Inom Storforsens naturreser-
vat finns ett tjugotal byggnader som visar 
hur flottning och skogsarbete har bedrivits 
i Norrbotten. Här finns bland annat red-
skap, kojor, kolmila, tjärdal och stallar.

Top of Älvsbyn

Top of Älvsbyn anordnas under sommaren. 
Var med i utmaningen att nå bergs-toppar 
inom Älvsbyns kommun. Startkort säljs på 
Coop Älvsbyn och Hotell Storforsen. 
Katarina Sundman 070-354 09 15
Barbro Nilsson 070-650 56 53

Thorsens Tours 

Erbjuder bland annat halv- och heldags-
turer med hundspann, norrsken, fiske året 
om, kajak och vandring.
Trångfors 14, Vidsel
info@thorsentours.com
+46 (0) 70 759 74 41
www.thorsentours.com

Udda Äventyr

Äventyrsridning med betoning på äventyr. 
Företaget har egna hästar som alla är 
westernskolade och utrustade med kvali-
tetssadlar och annan utrustning som krävs 
för ett lyckat arrangemang. Turerna är allt 
från dagsturer till turer upp till tolv dagar. 
Erbjuder även jaktupplevelser.
 På sommaren finns det också möjlighet 
att prova på Arctic cattle drive som inne-
bär både korta och långa förflyttningar av 
kor när de skall byta bete. Det blir både 
övningar och skarpa förflyttningar för att 
du skall få möjlighet att delta i vad som 
troligen är världens nordligaste cattle 
drive!
Stockfors
070-585 11 71 
contact@uddaaventyr.com 
www.uddaaventyr.se

Älvsby bowlinghall 

Bowling och moonlight bowling. 
Forum Älvsbyn (Folkets Hus)
Medborgargatan 2 
070-643 14 94
bowlinghallen@alvsbyn.net
www.forumalvsbyn.se
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Mat
upptäck en rad olika mat- och fikaställen. Här finns något för alla, du 
kan välja allt mellan á la carte-restauranger till caféer, beroende på vad 
du är sugen på. Eller varför inte packa din egen picknickkorg och bege 
dig ut i naturen. Njut av en riktigt god kopp kaffe som är tillagad över 
öppen eld.

Polar Hotel

Lunchbuffé samt restaurang med à la 
carte. 
Storgatan 29, Älvsbyn
0929-55740
www.polarhotel.com

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

Restaurang Venezia

Pizza, grillmeny, pasta, sallader och á la 
carte.
0929-140 99
Storgatan 43 B, Älvsbyn 

Sommarcafé i Lomtjärnsparken

Sommaröppet café.
Lomtjärnsparken, Älvsbyn

Trescorona Restaurang

På sommaren finns även en inglasad ute-
servering. Här serveras pizzor, grillrätter 
och á la carte. Lunchservering.
0929-129 64
Storgatan 4, Älvsbyn 

Pizzeria Pronto

Restaurangen erbjuder klassiska pizzor, 
sallader och grillrätter.
0929-555 17
Storgatan 14, Älvsbyn

Pizzeria Aramo

Pizzeria som även erbjuder sallad, 
kebabrätter, falafel, vilt, mackor och 
grillade rätter.
0929-100 03
Storgatan 10, Älvsbyn 

Älvåkragrillen

Serverar hamburgare, kebab m.m.
0929-131 44
Älvåkra Idrottsplats 
Idrottstigen 1, Älvsbyn

Sibylla Mix hamburgerrestaurang

Serverar hamburgare, kebab m.m.
0929-550 80
Storgatan 9, Älvsbyn

Hotell  Storforsen

Restaurang med utsikt över Storforsen. 
Lunch, middagsbuffé (sommarbuffé under 
sommaren) och à la carte alla dagar. 
0929-721 00
Bredsel 105, Vidsel
www.storforsen.se

Pizzeria Tic Tac

Mitt i Vidsel, ca 3,5 mil från Älvsbyn ligger 
Pizzeria Tic Tac. Restaurangen serverar 
allt från pizza och grillrätter till kebab-
rätter och sallader. Uteservering på 
sommaren.
0929-340 02
Västra Vidselsvägen 1, Vidsel

Royal Corner

Restaurang med inspiration från Karibien.
Möjlighet till catering.
073-380 73 52
Medborgargatan 2, Älvsbyn

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.
0929-723 21
Nygrensvägen 28, Älvsbyn
www.alvsbyfolkhogskola.nu

Uddens hembageri

Hembageri med lokalproducerade god-
saker som bakverk, tårtor och matbröd.
Lillkorsträsk 20
0929-138 59

Heart to heart

Restaurangen serverar kebabrätter, pasta 
och thaimat.
0929-128 58
Storgatan 19, Älvsbyn

Restaurang Matkällan

Restaurangen erbjuder pizza, pasta, sal-
lad, grillmeny och á la carte.
072-403 16 79
Idrottsvägen 8, Korsträsk

Restaurang Canis

Serverar á la carte, lunch, lättare rätter 
och grillmeny. Restaurangen är öppen 
vintersäsongen. Erbjuder catering året om.
0929-105 40
Kanis 5, Älvsbyn
cesallservice@hotmail.com

Osushi

Sushirestaurang.
0929-400 40
Storgatan 10, Älvsbyn
info@osushi.se
www.osushi.se

Kaffestugan

Sommaröppen kaffestuga i Storforsen na-
turreservat som serverar bland annat palt, 
våfflor, varma mackor, glass och fika.
0929-721 00
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Boende
boende för både bekväma och äventyrslystna. Som gäst i Älvsbyn kan 
du välja på flera olika boenden – bekvämt eller mer äventyrsbetonat. 
Det finns alternativ som passar de flesta. Kanske du är ute efter ett 
stillsamt och lugnt boende i nära anslutning till naturen. Där du har
 skogen och allt vad den kan erbjuda precis runt knuten. Vakna efter 
en god natts sömn och sitta på verandan och njuta av morgonkaffet 
och ta ett morgondopp i sjön. Kanske vill du vakna upp och äta en god 
frukostbuffé för att sedan ta dig an de aktiviteter som erbjuds i nära 
anslutning till boendet. 
 Många privatpersoner hyr också ut boende. Ett annat alternativ är 
att vildcampa. Det finns ett stort antal lämpliga platser för både tältare 
och husvagns- eller husbilsturister. Tänk bara på att städa upp efter dig 
och respektera bestämmelserna i Allemansrätten. Var varsam mot både 
växter och djur.
 Vad du än föredrar så hittar du charmiga och välkomnande boende-
möjligheter i kommunen.

Hotell Storforsen
Storforsens Camping

Beläget vid foten av norra Europas största, 
obundna fors. Här kan du bo, äta och 
konferera 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 även-
tyr, vilsam rekreation, sköna hotellnätter 
och effektiva konferenser. Här kan du 
välja på enkelrum, kombirum, 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

Polar Hotel

Beläget i centrala Älvsbyn, 82 rum, 150 
bäddar. Konferensrum för upp till 60 per-
soner. Hotellet har bastu, gymavdelning, 
bordtennis och a la carte restaurang. 
Storgatan 29
0929-557 40
www.polarhotel.com 

Svu-Sanu Fritidshus & Friluftsliv AB

I Vidsel, ca 5 km från Storforsen erbjuder 
SvU-SanU olika typer av semesterboende 
i villor och stugor. Här hittar du ett mysigt, 
bekvämt och vackert boende under alla 
årstider. Alla boenden är rökfria. Hundar 
är välkomna i flertalet av villorna.
076-819 80 72, 076-819 80 99 
www.nordschweden-ferienhaus.de

EFS Lillstrand

Ligger 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 2 st. 4-bädds lägenheter 
med kylskåp, minikök och husgeråd som 
kan hyras under vissa delar av sommaren 
Tillgång till dusch och WC. Totalt 40 
bäddar i rummen och lägenheterna med 
vandrarhemsstandard.
 Campingen är öppen för husvagn och 
tält hela sommaren. Ring och boka i förväg. 
Lillstrand 12
070-622 07 17
www.kyrktorget.se/lillstrand

Kanis vintercamping

För många barnfamiljer har Kanis frilufts-
område blivit den självklara semester-
destinationen. Att campa vintertid är ett 
mysigt och praktiskt alternativ. Nära till 
ombyten, backen och alla faciliteter. 
Öppet vintersäsongen.
Kanis 5, Älvsbyn
0929-105 40
info@kanisbacken.se
kanisbacken.se

Norrskensudden

Charmiga semesterhus som för minnena 
tillbaka i tiden, fullt rustade för boende till 
självhushåll. 
 Gästhuset med sina sex bäddar 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 fiskemöjligheter. 
Skatan 4, 942 91 Vistträsk 
070-172 71 99
 www.norrskensudden.se
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Nyfors Konferens & Camping

Boende i stugor med eget badrum och 
matlagningsmöjligheter, rum med eget 
badrum samt husvagns- och tältplatser. 
Finns restaurang och ett servicehus. 
 I servicehuset finns bland annat ett 
nyrenoverat kök, tvättstuga, toaletter, 
duschar, jacuzzi, bastu och relaxområde. 
Husdjur är tillåtet.
Nyfors 2, Älvsbyn
070-335 82 96
info@nyforscamping.se
www.nyforscamping.se

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

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. Servicebygg-
nad, kiosk, grillplatser, badplats, motions-
slingor. Öppen sommarsäsongen.
Campinggatan 1
070-768 20 82

Älvsby folkhögskola

Vandrarhemmet på Älvsby folkhögskola 
finns i den charmiga Sjulnäsgården. Här 
bor du i enkel- eller dubbelrum med toalett 
i rummet och dusch i korridoren. I det 
gemensamma köket kan du laga din mat. 
Stanna en natt eller flera, du bestämmer. 
Önskar ni ett familjerum – kontakta oss! 
Nyrgrensvägen 28
0929-723 00
www.alvsbyfolkhogskola.nu
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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, hotellfrukost 
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.

Skataudden

Beläget i natursköna Lillkorsträsk, 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

Shopping
shopping i älvsbyn - enkelt roligt och personligt. Att shoppa i Älvsbyn 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 det 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 shoppingupplevelse.
 Butiker, caféer och restauranger ligger tätt inpå varandra. Så om fötterna 
blir trötta och shoppingpåsarna 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.

AB Nian

Service och försäljning av snöskotrar, ATV 
och släpvagnar samt tillbehör.
0929-201 05, www.abnian.com
Svedjan 14, Korsträsk

AB Nian Hästsport

Hästsportbutik med brett sortiment.
0929-201 53, www.abnianhastsport.com
Svedjan 14, Korsträsk

Apotek Hjärtat

0771-405 405, www.apotekhjartat.se
Hantverkargatan 1

Boutique MIM

Klädbutik före både män och kvinnor. 
0929-553 33
Storgatan 10

Butik Norrbottens Pärla

Kiosk.
076-773 66 66
Resecentrum, Stationsgatan 6

Coop

Livsmedelsbutik, spelombud för Svenska 
Spel och ATG.
010-747 80 30, www.coop.se
Storgatan 15

Elon ljud & bild

Hemelektronik.
0929-124 50, www.elon.se/butiker/
alvsbyn/elon-ljud-bild-alvsbyn, 
Storgatan 14

Elon Älvsbyn

Vitvarubutik som tillhör ELON.
0929-135 25
www.elon.se/butiker/alvsbyn/elon-alvsbyn
Storgatan 35

Enmarks husvagnar & fritid

Campingtillbehör, reservdelar, gasol.
070-243 45 01, www.enmarkshusvagnar.se
Sågfors 6

Fabbe & Syrrorna

Garn, sytillbehör och presentartiklar.
073-078 35 77
Storgatan 24

Gulf

Bensinstation med verkstad och butik.
0929-553 88, www.gulfsverige.com
Kyrkogårdsgatan 20

Gårdings Järnaffär

Butiken säljer järnvaror, färg, tapeter, golv, 
leksaker, trädgårdssaker samt jakt- och 
fiskeprodukter.
0929-557 50, www.gardings.se
Storgatan 8

Handplockat

Butiken Handplockat har ett brett sorti-
ment inom bland annat inredning, kläder, 
konfektyr och smycken.
0929-100 25, www.butikenhandplockat.se
Storgatan 17

Handplockat Blommor och Trädgård

Blomsterhandel och handelsträdgård.
0929-47 44 47
Storgatan 17

Happy

Butiken erbjuder barn- och ungdomskläder. 
0929-557 70 
Hantverksgatan 1

Hem & Trevligt

Inredning, hemtextilier, babyhörna och 
presentartiklar.
079-046 49 64
Storgatan 5

HerrMAN

Klädbutik med herrkläder. 
0929-557 70
Storgatan 10

ICA Supermarket

Livsmedelsbutik och postombud.
0929-579 99, www.ica.se
Skolgatan 17

Interiör & Design

Säljer golv, färg och tapeter.
0929-557 70, www.obergsinterior.se
Hantverkargatan 1

Johannas hem & hobby 
Här hittar du ett brett utbud av bland 
annat hobbymaterial och heminredning.
070-680 31 11
www.johannashemochhobby.se
Medborgargatan 7

Kontorsteknik

Kontorsvaror och datorer.
0929-120 90, www.kontorsteknik.com
Medborgargatan 1

Niemis Optik

Optiker.
0920-200 606, www.niemisoptiklulea.se
Storgatan 10

Nilssons Butiken

Lanthandel, servicepunkt, apoteksombud
och bussgodsombud. 
0929-212 24, www.nilssonsbutiken.se
Köpmangatan 22, Vistträsk

Noréns hushållsmaskiner 

Electrolux vitvarubutik.
0929-107 87
Järnvägsgatan 6

NTM Butiken
Affären säljer yrkeskläder, fritidskläder, 
barnkläder och skor. Även valfria tryck på 
dina köpta arbetskläder och kepsar. 
0929-140 00, www.ntm-norr.se
Jägargatan 5

OK/Q8

Bensinstation med verkstad och butik. 
0929-102 63, www.okq8.se
Kyrkogårdsgatan 24

Röda Korset – Mötesplats Kupan

Försäljning av second hand.
0929-143 11, www.rodakorset.se
Storgatan 2-4

Sportringen Älvsbyn

Sportbutik.
0929-550 00, www.sportringen.se
Storgatan 16

Storforsen Shop  
Här hittar du lokalproducerade hantverk 
och delikatesser. 
0929-100 60, www.storforsenshop.se 
Storforsens Naturreservat

Tempo 

Livsmedelsbutik och servicepunkt 
i centrala Vidsel.

0929-301 11, www.tempo.se
Östra Vidselsvägen 2, Vidsel

Xaado Shop

Klädbutik.

073-557 24 29
Storgatan 18

Foto: Marcel Köppe

Foto: Anneli Olofsson

Foto: Marcel Köppe

Foto: På land och vattenFoto: Nordik Way

Foto: Nyfors Konferens & Camping

Foto: Selholmens Camping

Nygårds Ecoliving

Erbjuder två boende i genuin lantlig miljö 
i Nygård, ca 3 km från Älvsbyns centrum. 
Här kan du bo intill Piteälven i antingen en 
lägenhet eller ett härbre från 1738.
 Boendena bokas lättast via AirBnB. 
Sök på Älvsbyn och välj Nygårds Ecoliving 
eller Nygårds Ecoliving 1700-tals timring 
(härbre).
Nygårdsvägen 27, Älvsbyn
070-681 06 60
bagarstuga@hotmail.com

Nordik Way

Hos Nordik Way bor du i stugor med egen 
dusch och toalett samt utrustat kök. Det är 
en 4-bäddsstuga som består av ett sovrum 
med 2 enkelsängar och en bäddsoffa i 
vardagsrummet. Nordik way är beläget 
i Avaträsk 201, ca 23 km från Älvsbyn, 
väg 94.
070-456 16 68
nordikway@gmail.com 
www.nordikway.com

På Land och Vatten

Nattbergsstugan var en gång i tiden ett 
vilohem för kronjägare. 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 köksutrustning, wc samt dusch. Bastu 
och badtunna finns att hyra. 
Nattberg
070-605 74 79 
www.plov.se

Foto: Daryoush Tahmasebi
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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 världens största bräckvattenskärgård 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 nordligaste 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

 N
O

R
D

L
IG

A
S

T
E

 D
E

STINATION

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

. w
w

w
.s

w
ed

is
hl

ap
la

nd
vi

si
to

rs
bo

ar
d.

co
m

. T
ex

t: 
To

ny
 B

er
gl

un
d.

 F
ot

o 
fr

am
si

da
: M

ar
ce

l K
öp

pe
, P

et
er

 L
un

db
er

g.
 K

ar
ta

 il
lu

st
re

ra
d 

av
: L

is
a 

W
al

lin
. F

or
m

/t
ry

ck
: Ä

lv
sb

y 
Tr

yc
k 

&
 D

es
ig

n 
A

B
, Ä

lv
sb

yn
 2

02
1.

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
rid

es
jö

/w
w

w
.b

la
m

or
am

a.
se

. F
or

m
 &

 C
ov

er
 p

ho
to

: 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
: Ä

lv
sb

y 
Tr

yc
k 

&
 D

es
ig

n 
A

B
. Ä

lv
sb

yn
 2

01
6

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 världens största bräckvattenskärgård 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 nordligaste destination!
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För mer information kontakta Älvsbyns turistinformation, telefon 0929-108 60
Storgatan 27, Älvsbyn • Turistinformation i Storforsen (öppen sommartid) 
turistinfo@alvsbyn.se • www.visitalvsbyn.se


