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Förord
Bottenvikens skärgård är världens nordligaste brackvattensskärgård. Här finns fler än 4 000
öar och kuststräckan innehåller unika natur- och kulturmiljöer. Området har stora tillgångar
för rekreation, friluftsliv och besöksnäring men för många är detta en okänd del av våra fem
kommuner, även för de som bor här.
För de fem kommunerna som ingår i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är
skärgården en viktig tillgång för såväl boende, besökare som företagande. Kommunerna
arbetar tillsammans för att skapa förutsättningar så att Bottenvikens kust och skärgård kan
bli en känd, tillgänglig och attraktiv destination som nyttjas i ett långsiktigt hållbart
perspektiv.
Nu har en ytterligare pusselbit lagts för att öka kunskapen om de besöksmål som finns runt
om i skärgården. Genom projekt Basskyltning i Bottenvikens skärgård får vi veta mer om de
platser vi besöker.

Lisa Lundstedt
Samordnare, Bottenvikens skärgård kommunsamverkan
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1

Sammanfattning

Projekt Basskyltning i Bottenvikens skärgård startade 2017 och avslutades i mars 2020. I
projektet har de fem kommunerna i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan tagit fram en
enhetlig skyltning bestående av informativa, välkomnande skyltar med information om olika
besöksmål i skärgården. Informationen finns på svenska, engelska och finska. Syftet var
bland annat att välkomna besökare till de mest besökta platserna i skärgården med en
informationsskylt som berättar om besöksmålet ifråga.
Sammanlagt 54 informationsskyltar har satts upp på olika öar/besöksmål och under 2019
sattes de sista skyltarna upp (7 i Haparanda, 6 i Kalix, 14 i Luleå, 10 i Piteå, 17 i Skellefteå).
Projektet har finansierats via medel från Bottenvikens skärgård kommunsamverkan,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Swedish Lapland Visitors Board
samt de fem kustkommunernas respektive destinationsföretag, Heart of Lapland, Visit
Luleå, Visit Piteå och Visit Skellefteå.

2

Bakgrund – Bottenvikens skärgård och kommunsamverkan

Bottenvikens skärgård är världens nordligaste brackvattensskärgård. Den sträcker sig från
Haparanda i norr till Skellefteå i söder. Här finns fler än 4 000 öar och innehåller unika naturoch kulturmiljöer som anpassats utifrån de naturgeografiska förhållanden som råder. På
sommaren skiner midnattssolen och på vintern lyser norrsken upp himlen med sprakande
skådespel. På somrarna nås öarna med båt, kajak, vattenskoter och på vintern med skidor,
skridskor, snöskoter, bil, cykel, alternativen är många.
Bottenvikens skärgård har stora tillgångar och potential för turism, rekreation och frisluftliv
men för många är detta en okänd del av våra fem kommuner, även för de som bor här.
Området har länge nyttjats för rekreation och friluftsaktiviteter av den del av
lokalbefolkningen som har tillgång till egen fritidsbåt eller stuga. De senaste årens
kommunala satsningar på turbåtstrafik och privata satsningar på båttaxi/charterturer med
båt, har inneburit att fler ges möjlighet att besöka skärgården. Flera besöksnäringsföretag i
området erbjuder upplevelseprodukter i Bottenvikens skärgård.
Samarbetet Bottenvikens skärgård kommunsamverkan inleddes 2006 och omfattar landets
fem nordligaste kommuner: Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå. Samarbetets syfte
är att, genom att samordna gemensamma kommunala resurser, kunna rationalisera
utvecklingen av skärgården för rekreation och som en destination för såväl
kommuninvånare som besökare. Målgrupp är boende och besökare i respektive kommun
samt företagare inom besöksnäringen.
Arbetet utgår från ett samarbetsavtal samt en gemensam strategi, Bottenvikens skärgård – en
del av Swedish Lapland som utgör styrdokument för samarbetet. Nuvarande strategi löper
fram till 2020 och togs fram av de fem kustkommunerna, länsstyrelsen i Norrbotten, Region
Västerbotten samt Swedish Lapland Vistors Board.
Strategin innehåller vision och mål för skärgårdsutvecklingen samt beskriver möjligheter och
utmaningar för utveckling av skärgården. Strategins vision är ”En långsiktigt hållbar
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destination med stor attraktionskraft” med en långsiktig målsättningen är ”att skapa en
levande och exportmogen skärgårdsdestination för befolkning, rörligt friluftsliv och
besöksnäring”. Strategin är uppdelad i tre fokusområden; Destinationsutveckling, Färdas och
kommunicera samt Bygga och bo. Respektive fokusområde innehåller fyra delmål.
Förutsättningarna för samverkan regleras i ett samverkansavtal mellan kommunerna och
finansieringen för samverkansplattformen utgörs av kommunala medel från de
medverkande kommunerna.
De fem kommunerna planerar aktiviteter och projekt tillsammans och arbetet finansieras
dels via kommunernas grundfinansiering, dels via extern medfinansiering i olika projekt.
Projekt Basskyltning i Bottenvikens skärgård är ett sådant projekt.
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Projektets syfte och mål

3.1

Syfte

Syftet med projektet var att:
•
•
•
3.2

välkomna besökare till de mest besökta platserna i skärgården med en
informationsskylt som berättar om besöksmålet ifråga
skapa igenkänning för besöksmålet Bottenvikens skärgård
koppla olika delar av skärgården till destinationen Bottenvikens skärgård och till
Swedish Lapland
Mål

Projektets mål var:
•
•
•
3.3

informationsskyltar som placeras på de mest besökta platserna i skärgården
en gemensam och enhetlig layout av skyltar och skyltställ
informativa texter som presenterar olika besöksmål i skärgården på svenska,
engelska och finska
Effektmål

Tanken med den gemensamma skyltningen var att säkerställa besökarnas tillgång till
relevant och viktig information, vilket i sin tur bidrar till att öka servicen såväl som
säkerheten i skärgården. Skyltarnas gemensamma layout ska skapa en ökad synlighet för att
de olika platserna är en del av Bottenvikens skärgård och Swedish Lapland, vilket i sin tur
underlättar gemensam marknadsföring av och synergieffekter inom området.
De genomförda insatserna i projektet bidrar till följande:
•

•

Uppfyllande av delmål i strategin Bottenvikens skärgård – en del av Swedish Lapland:
o 2020 upplevs Bottenvikens som ett välkänt och sammanhållet område
(Fokusområde: Destinationsutveckling)
o 2020 har Bottenvikens skärgård en infrastruktur som tillgängliggör
skärgården för olika målgrupper” (Fokusområde: Färdas & Kommunicera)
o 2020 har servicen i skärgården utvecklats för permanentboende, fritidsboende
och besökare (Fokusområde: Bo & Bygga)
Igenkänning av destinationen Bottenvikens skärgård
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•
•

4

Besökare i skärgården vet mer om de platser de besöker
Besökare upplever att det är trevligt att besöka de olika platserna i skärgården

Målgrupp

Projektets målgrupp är besökare till Bottenvikens kust- och skärgårdsområde i kommunerna
Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. Målgruppen består av såväl lokala, regionala,
nationella och internationella besökare.
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Projektorganisation

Projektledare är samordnaren för Bottenvikens skärgårds kommunsamverkan. Styrgrupp
och arbetsgrupp är enligt kommunernas ordinarie bemanning i samverkansarbetet.
5.1

Projektledning och arbetsgrupp

Projektledare
Samordnaren för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan: Tina Nilsson (2017-2018), Lisa
Lundstedt (2019-2020)
Styrgrupp
Haparanda kommun:
Kalix kommun:
Luleå kommun:
Piteå kommun:
Skellefteå kommun:

Göran Wigren, Förvaltningschef Samhällsbyggnad
Karl-Göran Lindbäck, Förvaltningschef Fritid- och kultur
Ove Forsberg, Avdelningschef Kulturarv, skärgård och turism
Mona Lundström, Förvaltningschef Kultur/Fritid
Leif Gustafsson (2017-2018), Ingrid Thylin (2019-2020),
Förvaltningschef Kultur och fritid

Arbetsgrupp
Haparanda kommun:
Kalix kommun:
Luleå kommun:
Piteå kommun:
Skellefteå kommun:
5.2

Allan Fjellvind, Fritidschef
Erkki Haarala, Nämndsekreterare Fritids- och kulturförvaltningen
Ove Forsberg, Avdelningschef Kulturarv, skärgård och turism
Jenny Axelsson, Avdelningschef Fritid
Ulrika Rönnlund, Friluftssamordnare

Referensgrupp och expertgrupp

Projektets referensgrupp bestod av representanter från Haparanda kommun, Kalix kommun,
Luleå kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun, Swedish Lapland Visitors Board, Heart
of Lapland, Visit Luleå, Visit Piteå, Visit Skellefteå samt Fältenheterna vid länsstyrelserna i
Norrbotten och Västerbotten. Referensgruppen deltog i utformandet av skyltarna med
avseende på layout, innehåll och utformning.
För att kunna ta in specifik kunskap om de olika platserna i skärgården så bildades
expertgrupper i respektive kommun. I dessa grupper ingick exempelvis båtklubbar,
hamnföreningar, skärgårdsbor och stugägare eller andra personer med god kännedom om
skärgården och dess förhållanden.
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6

Genomförande och resultat

Projektet startade under 2017 och avslutades i mars 2020. Planering, formgivning och
produktion gjordes under 2017-2018. De flesta skyltar sattes upp under 2018-2019 och i
februari 2020 skickades ansökan om slututbetalning in till länsstyrelsen i Norrbotten.
6.1

Skyltarnas grafiska utformning

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan har sedan tidigare tagit fram en gemensam
grundlayout för skyltning i skärgården. Den gemensamma layouten och viss gemensam
information på skyltarna är avsedd att skapa igenkänning och trygghet hos besökare och
bidra till att besökare ser hela skärgårdsområdet som en sammanhängande destination.
Skyltarna som tagits fram i detta projekt utgår sålunda från samma layout och innehåller
logotyperna för Bottenvikens skärgård och Swedish Lapland (se Figur 1, Figur 2, Bilaga 2).

Figur 1. Exempel på skyltarnas utformning. Skyltar från Halsön, Hällskär och Seskarö i Skellefteå, Piteå resp
Haparanda kommun.

6.2

Information på skyltarna

Skyltarna ger besökaren information dels om natur, kultur, iordninggjorda faciliteter på
ön/besöksmålet och dels om Bottenvikens skärgård i sin helhet. Skyltarna innehåller även en
uppmaning om att visa omtanke om natur och kulturmiljöer samt att respektera andra
besökare på ön. Det finns även angivet nödnumret 112 samt kontaktuppgifter till den
kommun som skylten befinner sig i. För att nå fler besökare än de som talar svenska,
skärgården får till exempel mycket besök av båtfolk från Finland, presenteras informationen
även på finska och engelska. Logga för europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling, Swedish Lapland Visitors board samt Bottenvikens skärgård finns
med på alla skyltar.
Bland skärgårdsbesökare finns personer med olika typer av funktionsnedsättning.
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan har arbetat med att åtgärda enkelt avhjälpta
hinder för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, på ett antal
platser i kust- och skärgårdsområdet. På de platser som det gjorts finns information om
detta. Se även Bilaga 1 där en skylt per kommun presenteras.
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6.3

Skyltställens utformning

Utformningen av själva skyltstället som informationsskylten ska fästas på följer den
formgivning som är på tidigare framtagna, tresidiga skyltar. Dessa har placerats ut på
strategiska platser, främst på fastlandet, och innehåller tre skyltar med övergripande
information om Bottenvikens skärgård (se Figur 2).

Figur 2. Exempel på den typ av tresidiga skyltställ som placerats ut tidigare och som innehåller övergripande
information om Bottenvikens skärgård. Denna står i Norra hamn i Piteå.

Skyltarna för detta projekt är också tillverkade i trä och har liggande brädor med bärande
upprätta stolpar som snedsågats upptill, men hela skyltstället som sådant är istället ensidig
(se Figur 3 samt Bilaga 3).

Figur 3. Exempel på skyltställets utformning. Skylt och skyltställ vid Lövsele-Noret, Skellefteå kommun
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På några platser har informationsskylten fästs på redan befintliga skyltställ för att inte ”stöka
till” miljön i alltför stor omfattning (se Figur 4).

Figur 4. Exempel på platser där informationsskyltarna monterats på befintliga skyltställ. Här Klubbviken, Stora
Trutskär samt Bergön i Luleå respektive Kalix kommun.

6.4

Val av besöksmål samt lokaler för skyltarnas placering

När urvalet av lämpliga besöksmål för skyltning gjordes valdes i första hand de mest
besökta platserna på fastland och på öar. Förekomst av redan befintliga informationsskyltar
har också spelat in. Om besöksmålet redan är beskrivet på ett tillfredsställande sätt med en
skylt är informationsbehovet tillfredsställt och då behövs inte ytterligare en skylt.
Skyltarna har placerats i direkt anslutning till de platser där de flesta besökarna anländer när
de kommer till respektive besöksmål exempelvis vid turbåtsbryggor, gästbryggor och
parkeringar.
6.5

Uppsättning av skyltar och ansvar för fortsatt underhåll

Sammanlagt har 54 skyltar satts upp. Samtliga platser där informationsskyltar satts upp
redovisas i Figur 5 samt Bilaga 1.
I Haparanda skärgård har sammanlagt 7 platser på 7 öar/besöksmål försetts med
informationsskyltar. I Kalix skärgård är det sammanlagt 6 platser på 5 öar/besöksmål och i
Luleå skärgård är det skyltar på 14 platser på 13 öar/besöksmål. I Piteå skärgård har skyltar
satts upp på sammanlagt 10 platser på 8 öar/besöksmål och i Skellefteå finns det numera
skyltar på sammanlagt 17 platser på 17 öar/besöksmål.
I projektet har respektive kommun ansvarat för uppsättning av skyltarna. Detta har antingen
gjorts av kommunens egen personal, av upphandlad entreprenör eller i samarbete med
båtklubbar och andra föreningar med aktivitet i skärgården.
För det framtida underhållet av skyltarna ligger ansvaret hos den egna kommunen men om
man beslutar att uppdatera skyltinnehållet så ska detta skötas genom Bottenvikens skärgård
kommunsamverkan när så blir aktuellt.
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Figur 5. Karta över Bottenvikens skärgård och position för samtliga skyltar. (se vidare i Bilaga 1 för närmare
detaljer om placering i respektive kommun)
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7

Budget och utfall

Projektet har finansierats via medel från Bottenvikens skärgård kommunsamverkan,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Swedish Lapland Visitors Board
samt de fem kustkommunernas destinationsföretag, Heart of Lapland, Visit Luleå, Visit Piteå
och Visit Skellefteå.
Projektets sammanlagda budget omfattade 1 156 000 kr. Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling var största medfinansiär vars andel utgjorde högst 779 960 kr (dock
högst 65% av de totala kostnaderna). (se Tabell 1).
Tabell 1: Finansiering av projekt Basskyltning i Bottenvikens skärgård, budget samt utfall (kkr).
Budget
Andel per
Utfall
Utfall andel per
Finansiering
(kkr)
medfinansiär (%)
(kkr)
medfinansiär (%)
Bottenvikens skärgård
300
Minst 26
300
29,1
Swedish Lapland Visitors Board

30

2,6

30

2,9

Heart of Lapland

22

1,9

22

2,2

Visit Luleå

10

0,9

10

1,0

Visit Piteå

15

1,3

15

1,4

Visit Skellefteå
Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling
Summa

27

2,3

27

2,6

751

Max 65

627

60,8

1 156

100

1 032

100

Sammanlagt 1 032 kkr har upparbetats i projektet (se Tabell 1).

Figur 6. Fördelning av kostnader i genomförandet av projekt Basskyltning i Bottenvikens skärgård.

Cirka en tredjedel av kostnaderna har gått till textproduktion och översättning till engelska
och finska. En dryg fjärdedel har gått till skyltarnas utformning och tryck inklusive inköp av
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bilder samt kartproduktion och resterande kostnader står material till skyltställningar samt
transport och uppsättning av dessa för. Den lilla posten ”övrigt” utgörs av inköp av
Jordbruksverkets skylt som anger att projektet finansierats av Europeiska
jordbruksbygdsfonden för landsbygdsutveckling (se Figur 6).
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Resultatspridning

Information om projektet, finansiärer, pågående och genomfört arbete har spridits i olika
kanaler. Dels har grundläggande information lagts upp på Bottenvikens skärgårds hemsida,
www.bottenvikensskargard.se, och facebookgrupp. Projektet har även beskrivits i
verksamhetsberättelsen 2019 för Bottenvikens skärgårds kommunsamverkan samt i denna
rapport som även ska publiceras på Bottenvikens skärgård hemsida. Utöver detta har
informationen spridits i de enskilda kommunerna intern och externt, till båtklubbar,
turistcenters och -organisationer samt via kommunernas olika sociala medier.

9
9.1

Utvärdering
Projektets genomförande – goda råd för framtiden

Avsätt tillräckligt med tid: Genomförandet av projektet har fungerat i stort sett bra men det
har tagit längre tid än beräknat att få upp alla skyltar på öarna. Då flera av kommunerna
arbetat tillsammans med båtklubbar och andra föreningar blir man beroende av deras
tidsplanering och möjlighet att genomföra arbetet. Säsongen är inte lång och det är mycket
annat som ska göras innan det blir för kallt i skärgården och båtar måste tas upp.
Kom överens om ekonomiska förutsättningar: En framgångsfaktor för genomförandet var
att man kom överens kommunerna emellan om en maximal kostnad för uppsättning av
skyltarna vilket underlättade vidare kommunikation med de som skulle utföra arbetet.
Kvalitetsgranska ordentligt: Man behöver även vara medveten om att det är en icke
oansenlig arbetsinsats att få fram texter, bilder och layout och allt samverkan kring detta.
Man ska heller under underskatta behovet av en ordentlig faktagranskning och
korrekturläsning av skyltarna så att inte faktafel smyger sig in.
9.2

Vad har projektet gett?

De skyltar som satts upp utgör ett bra komplement till övrig information som kommuner
och andra har vid skärgårdens besöksmål. Den gemensamma utformningen av skyltar bidrar
till att knyta samman de fem kommunernas skärgårdar till ett – Bottenvikens skärgård. Det
har inkommit många positiva kommentarer om skyltarna exempelvis från både besökare och
båtklubbar. Långväga gäster som kommer med egen båt har gett positiv feedback på att
sträckan Bottenvikens skärgård upplevs som ett sammanhängande område i och med de
satsningar på skyltning, grillplatser, bastu och annat som gjorts inom Bottenvikens skärgård
kommunsamverkan. Överlag är insatser för att förbättra utbudet av information vid
besöksmålen att betrakta som en ”lågt hängande frukt” som ger mycket i relation till en
förhållandevis låg insats.
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Bilaga 1 – Skyltarnas placering i respektive kommun
Koordinater för skyltarnas placering
Haparanda kommun
Antal: 7 skyltar placerade på 7 olika öar
Kommun

Ö/Plats

Haparanda
Haparanda
Haparanda
Haparanda
Haparanda
Haparanda
Haparanda

Seskarö
Hanhinkari
Torne-Furö
Skomakaren
Hepokari
Seskar-Furö
Kataja

X-koord
(SWEREF)
7319054
7323458
7322123
7315453
7305866
7309351
7318152

Y-koord
(SWEREF)
899717
913385
914442
912016
915028
902826
918574

Ö/Fastland

X-koord
(SWEREF)
7313980
7315457
7315757
7314842
7318545
7307200

Y-koord
(SWEREF)
861914
854511
854298
889636
882857
861772

Ö/Fastland

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Kalix kommun
Antal: 6 skyltar placerade på 5 olika öar
Kommun

Ö/Plats

Kalix
Kalix
Kalix
Kalix
Kalix
Kalix

Rånön
Bergön, Kohamn
Bergön, Gårdsviken
Halsön
St. Trutskär
Huvön

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Luleå kommun
Antal: 14 skyltar placerade på 10 olika öar och 3 olika platser på fastlandet
Kommun

Ö/Plats

Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå

Junkön
Hindersön Ostisund
Hindersön Björkgärdsviken
Brändöskär
Kluntarna
Tjuvholmssundet vid rondell
Hagaviken
Småskär
Antnäs-Börstskär
Rödkallen
Hindersöstallarna
Kängsön
Klubbviken
Mörön

X-koord
(SWEREF)
7279401
7294068
7294056
7289574
7281146
7287662
7294881
7283646
7274778
7263258
7289373
7322250
7284766
7280233

1

Y-koord
(SWEREF)
842441
850566
851169
859933
851998
831103
835873
856766
829414
842924
840977
835638
839560
821684

Ö/Fastland
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Fastland
Fastland
Ö
Ö
Ö
Fastland
Fastland
Ö
Fastland

Piteå kommun
Antal: 10 skyltar placerade på 8 olika öar
Kommun

Ö/Plats

Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå

Fingermanholmen 1
Fingermanholmen 2
Fingermanholmen 3
Mellerstön
Hällskär
Mosesholmen
Renöra
Svinöra
Baggen
Mörögrundet

X-koord
(SWEREF)
7256354
7256092
7256202
7251569
7259331
7259420
7245764
7261690
7260891
7262278

Y-koord
(SWEREF)
801353
801594
800885
817097
810460
810652
806585
809577
814958
819503

Ö/Fastland
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Skellefteå kommun
Antal: 17 skyltar placerade på 9 olika öar och 8 olika platser på fastlandet.
Kommun

Ö/Plats

Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå

Bjuröklubb
Gåsören
Burehällorna
Båtvik
Kalashällan
Kollostranden
Romelsön
Hamnskär
Klåvaskär
Lillhällan
Bergskär
Pite-Rönnskär
Byske havsbad
Lövsele-Noret
Kallviken
Halsön
Skötgrönnan

X-koord
(SWEREF)
7166655
7186036
7179066
7218528
7169848
7177467
7211921
7211105
7205771
7204125
7201237
7228578
7216786
7145844
7149114
7210436
7179188

2

Y-koord
(SWEREF)
815524
801181
803149
797106
808170
803566
795251
798092
795781
785990
790028
808306
794191
801987
807530
795185
810421

Ö/Fastland
Fastland
Ö
Fastland
Fastland
Fastland
Fastland
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Fastland
Fastland
Fastland
Ö
Ö
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Seskarö
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Välkommen till Seskarö!
Som så många andra skärgårdsöar har Seskarö en lång
historia av jakt, fiske och jordbruk. År 1892 anlades ett
första sågverk på ön för att några år senare följas av
ännu ett. Sågverken har haft stor betydelse för
samhällets utveckling. Under sågverksepoken fram
till år 1928 växte Seskarö till största samhället på
orten. Seskarö kyrka, som invigdes 1929 av biskop
Olof Bergqvist, är en av många sevärdheter på ön.
Naturen på Seskarö domineras av tallhedar, löv- och granskog samt den växtlighet som är typisk för Bottenvikens
skärgårdsmiljö, exempelvis strandråg, strandvial, gultåtel
och havtorn. Från Tromsöviken går en utmärkt naturstig på
ca 3 kilometer i lätt terräng och med informationspunkter
längs stigen. Seskarös många och fina sandstränder ger
härliga sol- och badmöjligheter med närhet till naturen.
På Seskarö finns flera vikar, naturhamnar och en gästhamn
i närheten av fiskeläget med möjlighet för både stora och små
båtar att lägga till. På den sydöstra sidan av Seskarö finns
campinganläggning med husvagnsparkering, uthyrningsstugor
och havsbad. I anslutning till detta finns även tillgång till
toalett, dusch och möjligheter att handla livsmedel. Seskarö
Wärdshus inne i samhället är väl värt ett besök.

Tänk på att…
…visa omtanke om växt-, djur- och fågelliv samt respektera
de boende och andra besökare på ön. Uppmärksamma
lokala regler, tillträdesförbud och ordningsföreskrifter. Låt
fornminnen, block och stenar stå orörda. Gör bara upp eld
på anvisad plats. Tänk på eldfaran och släck noga efter dig.
Gemensamma utrymmen är till för alla, så visa hänsyn
genom att lämna platsen i ett vårdat skick och ta med
skräpet hem.

Tervetuloa Seskaröön!

Welcome to Seskarö!
Like so many other of the islands in the archipelago,
Seskarö has a history of fishing, farming and hunting
that dates back many years. The island's first sawmill
was built in 1892 and another followed a few years
later. The sawmills had a great impact on the growth
of the community. During the sawmill era, up until 1928,
Seskarö grew to become the largest community in the
area. Seskarö's church, consecrated in 1929 by Bishop
Olof Bergqvist, is one of many points of interest on
the island.
Seskarö is characterized by pine heath, deciduous and spruce
forest and vegetation typical of islands in the archipelagos of
the Bay of Bothnia; for example, sea rush, sea pea, tufted hair
grass and sea buckthorn. Starting from Tromsöviken, a signed
3-kilometre nature trail crosses easy terrain. Seskarö's many
fine sandy beaches are ideal for sunning and bathing in a
beautiful natural setting.
Seskarö has several bays and natural harbours. Boats large
and small can moor in a guest harbour close to the fishing
village. On the southeast end of Seskarö there is a campground
with spaces for RVs, as well as rental cabins and a beach.
Here, amenities include toilets, showers and a grocery store.
The village inn, Seskarö Wärdshus, is well worth a visit.

Kuten monilla muilla saaristosaarilla Seskaröllä on
pitkä metsästys-, kalastus- ja maataloushistoria.
Vuonna 1892 perustettiin saarelle ensimmäinen saha
ja muutamia vuosia myöhemmin myös toinen. Sahoilla
on ollut suuri merkitys yhteisön kehitykselle.
Saha-aikakauden aikana vuoteen 1928 saakka Seskarö
kasvoi alueen suurimmaksi yhteisöksi. Seskarön kirkko,
jonka piispa Olof Bergqvist vihki 1929, on yksi saaren
monista nähtävyyksistä.
Seskarön luontoa hallitsevat mäntymetsät, lehti- ja kuusimetsät
sekä Perämeren saaristoympäristölle tyypillinen kasvusto, kuten
rantavehnä, merinätkelmä, pohjanlahdenlauha ja tyrni.
Tromsövikeniltä lähtee erinomainen noin 3 kilometrin mittainen
luontopolku helppokulkuisessa maastossa ja polun varrella on
infopisteitä. Seskarön useat hienot hiekkarannat tarjoavat ihanat
auringonotto- ja uintimahdollisuudet luonnon läheisyydessä.
Seskaröllä on kalastajakylän läheisyydessä useita lahtia,
luonnonsatamia ja vierassatamia, joihin sekä suurilla että pienillä
aluksilla on mahdollisuus ankkuroitua. Seskarön kaakkoisreunalla
on leirintäalue, jossa on asuntovaunupysäköinti, vuokramökkejä ja
uimaranta. Leirintäalueella on myös WC, suihku ja mahdollisuus
ostaa elintarvikkeita. Saarella sijaitseva Seskarö Wärdshus on
käynnin arvoinen.

Muista...

Remember...

…osoittaa huomaavaisuutta kasvustolle, eläimistölle ja
linnustolle sekä kunnioittaa asukkaita ja muita vierailijoita
saarella. Huomioi paikalliset säännöt, satamaan pääsykiellot ja
järjestyssäännöt. Anna muinaismuistojen, lohkareiden ja kivien
olla paikoillaan. Tee tuli vain merkityille paikoille. Huomioi
tulipalon vaara ja sammuta nuotio huolellisesti. Yhteiset tilat
ovat kaikille. Ole huomaavainen ja jätä paikka siistiksi ja vie
roskat mukanasi.

…show respect for other visitors, residents, vegetation and
wildlife. Obey local by-laws and regulations and do not
enter restricted areas. Leave historic sites, rocks and stones
undisturbed. Only light fires in specified places. Always
extinguish your fire carefully. Communal spaces are for
everyone, so please show consideration, take your garbage
with you and leave everything in good order.

Broförbindelse med fastlandet / Bridge link to the mainland / Silta mantereelle
Sorttisviken, djup naturhamn, grillplatser, torrtoalett, sandstrand /
Sorttisviken, deep natural harbour, grill sites, outhouse toilet, sandy beach /
Räpilahti/Sorttisviken, syvä luonnonsatama, grillauspaikkoja, kuivakäymälä, hiekkaranta

KALIX

Här är du. Gästhamn, Leppäniemikajen, el, färskvatten, sopmaja, torrdass, dusch /
You are here. Guest harbour, Leppäniemikajen, electricity, freshwater, waste disposal,
outhouse toilet, shower /
Olet tässä. Vierassatama, Leppäniemikajen, sähkö, makeavesi, jätekatos,
kuivakäymälä, suihku

TERVALUOTO

HAPARANDA
TORNIO

LULEÅ

LANNASKA
HÄLLSKÄR

KALKKIKARI

SOLÅSEN

Seskarö Livs / Seskarö Livs / Seskarön elämää

SORTTI

SAMMAKKOLAHTI

Grill, café, bensin, livsmedel / Grill, café, fuel, groceries /
Grilli, kahvila, polttoaineasema, elintarvikekauppa

SAARI

Folkets Hus, café, bibliotek / Folkets Hus, café, library / Seurantalo, kahvila, kirjasto
Sammakkoviken, sandstränder, kan angöras med båt /
Sammakkoviken, sandy beaches, boats can moor here /
Sammakkoviken, hiekkarantoja, mahdollisuus lähestyä veneellä

HAUKKANIEMI

PITEÅ

Seskarö Wärdshus / Seskarö Wärdshus / Seskarön Majatalo

TROMSEINNIEMI

BOTTENVIKEN

SELÄNPUOLENJÄRVI

10 20 30 40 50 km

Bottenvikens skärgård sträcker sig från den västerbottniska gränsen i söder till den finska i nordost. Med över 4 000 öar
tillhör Bottenvikens skärgård en av de vackraste i landet med sitt rika och annorlunda växt- och fågelliv, sina många
kulturhistoriska lämningar och årstidsväxlingar som möjliggör besök i skärgården såväl sommartid som vintertid.
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete mellan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och
Haparanda, med fokus på gemensam skärgårdsutveckling. Inom ramen för kommunsamverkan genomförs insatser för
att tillgängliggöra skärgården för kommuninvånare och besökare. För mer information om Bottenvikens skärgård
kommunsamverkan: www.bottenvikensskargard.se

Tromsöviken, camping, havsbad, uthyrningsstugor, naturstig, tillgänglighetsanpassad
torrtoalett / Tromsöviken, campground, bathing, rental cabins, nature trail, accessible
outhouse toilet / Tromsöviken, leirintäalue, uintimahdollisuus, vuokramökkejä,
luontopolku, esteetön kuivakäymälä

TROMSÖ
PIHLAJA

PUUKKOFJÄRDEN

0

Seskarö kyrka / Seskarö church / Seskarön kirkko

TEMMILAHTI

PIHLAJAKARI

SELKÄNIEMI
Vid nödsituation, ring 112.
In case of emergency, ring 112.
Kiireellisessä hätätapauksessa, soita 112.

TORVIKARI
0

1

2 km

INFORMATION / INFORMATION / INFORMAATIO
Haparanda kommun. www.haparanda.se. Tel. 0922-260 00
Municipality of Haparanda. www.haparanda.se. Tel. +46 (0)922-260 00
Haaparannan kunta. www.haparanda.se. Puh. +46 (0)922-260 00

Huvön
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Välkommen till Huvön!

Tervetuloa Huvöniin!

Welcome to Huvön!

Framröstad som en av Sveriges vackraste öar,
bland annat för sin praktfulla naturhamn, ett härligt
havsbad samt stenhällar och branta klippväggar
som störtar ner i havet. Naturhamnen ligger väl
skyddad i en djup vik på öns nordöstra sida och har
ett vattendjup som även tillåter segelbåtar att gå in.

Voted one of Sweden's most beautiful islands, Huvön
has a lovely natural harbour, fabulous bathing areas,
rocky outcrops and steep cliffs that drop into the
sea. On a deep bay on the northeast side of the
island, the sheltered natural harbour is deep enough
to allow sail boats to moor.

I anslutning till naturhamnen finns en härlig liten sandstrand
och sanddyner som i norr övergår i ett klapperstensfält som
sträcker sig över hela ön i nordväst-sydostlig riktning. Följer
man stigen som korsar klapperstensfältet så finns där en
fornlämning i form av en liten stenlabyrint. En bit från
labyrinten finns ett litet stenröse. Vad den ska markera är
dock okänt. På öns norra sida finns det också en stor och
fin, badvänlig sandstrand och fina platser att exempelvis slå
upp tältet på.

Near the harbour are a nice little beach and sand dunes
that give way to a rubble field that covers much of the island
from north to south. A path that crosses the rubble field
leads to a small stone labyrinth. Not far from the labyrinth
there is a small compass rose, the origins and significance of
which are unknown. On the island's north shore you'll find
a large, bathing-friendly sandy beach and ideal spots for
pitching a tent.

Västra stranden har en imponerande natur med lodräta
bergväggar och en fantastisk utsikt över både Kalix och
Luleå skärgård. Genom berget skär en djup och bred ravin
som mest stupar 25 till 30 meter ner. I närheten finns även
mindre raviner så det gäller att se sig noga för när man
promenerar i området. På den södra delen av västra stranden
finns en liten sandstrand med mycket fin sand. En öppning
mellan stenarna i vattnet gör platsen möjlig att nå med båt.

The western shore features fabulous nature, with vertical
cliffs and a fantastic view of both the Kalix and Luleå
archipelagos. Cutting through the rock is a wide ravine
that is as deep as 25 to 30 metres. Visitors walking in this
area should be cautious, as there are other smaller ravines
here. On the southern part of the western shore there is a
small sandy beach with very fine-grained sand. A channel
between the rocks allows boats to access this part of
the shore.

Tänk på att…

Remember…

…visa omtanke om andra människor, växt-, djur- och fågelliv
samt respektera de privata fritidshusägarna och andra besökare
på ön. Uppmärksamma lokala regler, tillträdesförbud och
ordningsföreskrifter. Låt fornminnen, block och stenar stå
orörda. Gör bara upp eld på anvisad plats. Tänk på eldfaran
och släck noga efter dig. Gemensamma utrymmen är till för
alla, så visa hänsyn och lämna platsen i ett vårdat skick.
Ta med skräpet om soptunnor inte finns tillgängliga.

...show respect for other visitors, cottage owners, vegetation
and wildlife on the island. Obey local by-laws and regulations
and do not enter restricted areas. Leave historic sites, rocks
and stones undisturbed. Only light fires in specified places.
Always extinguish your fire carefully. Communal spaces
are for everyone, so please show consideration and leave
everything in good order. Take your garbage with you if no
waste bins are available.

Äänestetty yhdeksi Ruotsin kauneimmista saarista,
muun muassa loistavan luonnonsatamansa ansiosta,
joka on kaunis merenlahti kivipaasineen ja jyrkkine
kallioseinämineen jotka putoavat alas mereen.
Luonnonsatama sijaitsee suojaisessa, syvässä
poukamassa saaren koillispuolella ja se on riittävän
syvä jopa purjeveneille.
Luonnonsataman yhteydessä on ihana pieni hiekkaranta ja
hiekkadyynejä, jotka kohtaavat pohjoisessa kivisen pirunpellon,
joka levittäytyy koko saaren halki luode-kaakkosuunnassa. Kun
seuraa pirunpeltojen halki kulkevia polkuja, voi löytää pienen
kivilabyrintin muotoisen kivimuodostelman. Osassa labyrinttia
on pieni kivikumpu. Sen merkitystä ei tunneta. Saaren pohjoispuolella on myös suuri ja hieno, uimariystävällinen hiekkaranta
sekä hienoja paikkoja vaikkapa teltan pystyttämiseen.
Länsirannan luonto on vaikuttava pystysuorine kallioseinämineen ja upeine näköaloineen sekä Kalixin että Luulajan saaristoon. Kallioiden välissä on syvä ja leveä rotko, jonka korkein
pudotus on 25–30 metriä alaspäin. Lähellä on pienempiä rotkoja, joten alueella kulkiessa kannattaa olla varovainen. Länsirannan eteläosassa sijaitsee pieni hiekkaranta, jossa on erittäin
hieno hiekka. Vedessä olevien kivien välistä on mahdollista
päästä paikalle veneellä.

Muista...
…osoittaa huomaavaisuutta muille ihmisille, kasvustolle,
eläimistölle ja linnustolle sekä kunnioittaa yksityisiä vapaaajanasuntojen omistajia ja muita vierailijoita saarella. Huomioi
paikalliset säännöt, satamaan pääsykiellot ja järjestyssäännöt.
Anna muinaismuistojen, lohkareiden ja kivien olla paikoillaan.
Tee tuli vain merkityille paikoille. Huomioi tulipalon vaara ja
sammuta nuotio huolellisesti. Yhteiset tilat ovat kaikille. Ole
huomaavainen ja jätä paikka siistiin kuntoon. Ota roskat
mukaasi, jos roskakoreja ei ole.

Höga och branta klippor med fin utsikt /
High, steep cliffs with a fine view /
Korkeita ja jyrkkiä kallioita upeilla näkymillä
Sandstrand / Sandy beach / Hiekkaranta

STORA HUVÖN
KALIX

Bred och djup ravin / Wide, deep ravine / Leveä ja syvä rotko

HAPARANDA
TORNIO

Klapperstensfält med stenlabyrint /
Rubble field and stone labyrinth /
Kivikko, jossa kivilabyrintti
Här är du. Stor sandstrand och fina tältplatser /
You are here. Large sandy beach and fine campsites for tents /
Olet tässä. Iso hiekkaranta ja hyviä telttailupaikkoja

LULEÅ

HUVÖGRUNDEN

Strand med finkornig sand /
Beach with fine-grained sand /
Hienohiekkainen ranta

PITEÅ

BOTTENVIKEN

LILLA HUVÖN
KASTÖREN
0

10 20 30 40 50 km

Bottenvikens skärgård sträcker sig från den västerbottniska gränsen i söder till den finska i nordost. Med över 4 000 öar
tillhör Bottenvikens skärgård en av de vackraste i landet med sitt rika och annorlunda växt- och fågelliv, sina många
kulturhistoriska lämningar och årstidsväxlingar som möjliggör besök i skärgården såväl sommartid som vintertid.
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete mellan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och
Haparanda, med fokus på gemensam skärgårdsutveckling. Inom ramen för kommunsamverkan genomförs insatser för
att tillgängliggöra skärgården för kommuninvånare och besökare. För mer information om Bottenvikens skärgård
kommunsamverkan: www.bottenvikensskargard.se

Vid akut nödsituation, ring 112.
In case of emergency, ring 112.
Kiireellisessä hätätapauksessa, soita 112.
INFORMATION / INFORMATION / INFORMAATIO
Kalix kommun. www.kalix.se. Tel. 0923-650 00
Municipality of Kalix. www.kalix.se. Tel. +46 (0)923-650 00
Kalixin kunta. www.kalix.se. Puh. +46 (0)923-650 00
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Välkommen till Kluntarna!
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FOTO: ÅSA FORSSELL

Tervetuloa Kluntarnalle!

Welcome to Kluntarna!

Ön är ett verkligt tvärsnitt av Bottenvikens skärgårdsnatur. Här ligger granskog, tallhed, hällmarker
och klapperstensfält om vartannat. Här finns en rik
strandflora samt såväl sjö- som skogsfågel. Änder
finns i stora mängder runt ön och även rovfågel har
setts vid enstaka tillfällen. Kluntarna är sedan 1998
skyddat som ett naturreservat.

The island displays a veritable cross-section of the nature
of the Bay of Bothnia. Here, the landscape shifts from
spruce forest, to pine heath, outcrops and rubble fields.
There is a rich variety of beach flora, as well as seabirds
and woodland birds. Large numbers of ducks are seen
around the island and birds of prey are sometimes spotted.
All of Kluntarna has been classified as a nature reserve
since 1998.

De många lämningarna av mänsklig aktivitet på Kluntarna
visar att ön i många hundra år använts vid fiske och säljakt.
Rester av byggnader, rösen för torkställningar till fiskenät,
medeltida stenlabyrinter och en svårfunnen kompassros kan
beskådas än idag. Gamla tjärnen var en gång en skyddad
havsvik och naturlig hamn. I slutet av 1800-talet gjorde
landhöjningen att fiskeläget tvingades flytta till nuvarande
läge innanför Storbjörnen.

Many ruins and other evidence of human activity bear witness
to the fact that Kluntarna has been a base for fishing and
sealing for centuries. The ruins of buildings, foundation stones
for supporting poles for drying fishing nets, mediaeval stone
labyrinths and a difficult-to-find compass rose can be seen to
this day. Gammeltjärn (the Old Tarn) was once a sheltered bay
that formed an ideal natural harbour. In the late 19th century,
due to the fact that the land had risen, the fishing village was
moved to its present location near Storbjörnen.

I Storviken finns gästhamn, torrtoaletter, grillplatser, bastu,
badplats, tältplats, uthyrningsstugor samt ett naturrum som
är öppet under högsäsong. I lugnt väder går det också att
lägga till vid klipporna på Kråkskäret, som har sandstrand,
grillplats och bastu. Kluntarna har fina strövstigar runt ön
och en markerad vandringsled som kallas Naturstigen, som
ger mycket kunskap om ön. Missa inte att besöka utsiktstornet och Kluntgubben! Sommartid går turbåt till Kluntarna.

Tänk på att…
…visa omtanke om andra människor, växt-, djur- och fågelliv
samt respektera de privata fritidshusägarna och andra besökare
på ön. Uppmärksamma lokala regler, tillträdesförbud och
ordningsföreskrifter. Låt fornminnen, block och stenar stå
orörda. Gör bara upp eld på anvisad plats. Tänk på eldfaran
och släck noga efter dig. Gemensamma utrymmen är till för
alla, så visa hänsyn och lämna platsen i ett vårdat skick. Ta
med skräpet om soptunnor inte finns tillgängliga.

At Storviken you'll find a guest harbour, outhouse toilets, grill
sites, a sauna, bathing spots, a camp site, rental cabins and a
natural history room that is open during peak season. In calm
weather you can land at Kråkskäret, where there is a sandy
beach, a grill site and a sauna. There are fine hiking trails all
around Kluntarna. A walk around a signed trail called Naturstigen is a great way to learn all about the island. Don't miss
the lookout tower and Kluntgubben. Passenger tour boats stop
at Kluntarna during the summer.

Remember...
…show respect for other visitors, cottage owners, vegetation and
wildlife. Obey local by-laws and regulations and do not enter
restricted areas. Leave historic sites, rocks and stones undisturbed.
Only light fires in specified places. Always extinguish your fire
carefully. Communal spaces are for everyone, so please show
consideration and leave everything in good order. Take your
garbage with you if no waste bins are available.

KRÅKSKÄRSVIKEN
KALIX

Saari on todellinen Pohjanlahden saaristoluonnon
läpileikkaus. Täällä on vuorotellen kuusi- ja mäntymetsiä,
kalliomaita ja kivikoita. Saarella on runsas rantakasvusto
sekä myös meri- ja metsälinnusto. Sorsia on suuria määriä
ympäri saarta ja myös yksittäisiä petolintuja on nähty.
Kluntarna on vuodesta 1998 lähtien ollut suojattu
luonnonsuojelualueena.
Monet jäänteet ihmisten toiminnasta Kluntarnalla osoittavat,
että saarta on käytetty satoja vuosia kalastukseen ja
hylkeenmetsästykseen. Rakennusten jäänteitä, kalaverkkojen
kuivaustelineitä, keskiaikaisia kivilabyrinttejä ja vaikeasti
löydettävä kompassiruusu on näkyvissä vielä nykyisinkin. Gamla
tjärnen oli kerran suojattu satamalahti ja luonnollinen satama.
1800-luvun lopussa maan kohoaminen pakotti kalastajakylän
muuttamaan nykyiselle paikalleen Storbjörnenin sisäpuolelle.
Storvikenissä on vierassatama, kuivakäymälä, grillauspaikkoja,
sauna, uimapaikka, telttapaikka, vuokramökkejä sekä luontokeskus,
joka on avoinna huippusesongin aikana. Tyynellä säällä voi myös
nousta maihin kallioille Kråkskäretissä, jossa on hiekkaranta,
grillauspaikka ja sauna. Kluntarnassa on hienoja polkuja ympäri
saarta ja merkitty vaellusreitti, jota kutsutaan nimellä Naturstigen
(Luontopolku) ja joka antaa paljon tietoja saaresta. Älä unohda
käydä näköalatornissa ja Kluntgubbenilla! Kesällä vuorovene
ajaa Kluntarnalle.

Muista...
…osoittaa huomaavaisuutta muille ihmisille, kasvustolle,
eläimistölle ja linnustolle sekä kunnioittaa yksityisiä vapaaajanasuntojen omistajia ja muita vierailijoita saarella. Huomioi
paikalliset säännöt, satamaan pääsykiellot ja järjestyssäännöt.
Anna muinaismuistojen, lohkareiden ja kivien olla paikoillaan.
Tee tuli vain merkityille paikoille. Huomioi tulipalon vaara ja
sammuta nuotio huolellisesti. Yhteiset tilat ovat kaikille. Ole
huomaavainen ja jätä paikka siistiin kuntoon. Ota roskat
mukaasi, jos roskakoreja ei ole.

Här är du. Gästhamn, uthyrningsstugor, bastu, torrtoalett, grillplatser, badplats,
tältplats och naturrum. Angöring för turbåt /
You are here. Guest harbour, rental cabins, sauna, outhouse toilet, grill sites, bathing
spots, camp site and natural history room, tour boat mooring /
Olet tässä. Vierassatama, vuokramökkejä, sauna, kuivakäymälä, grillauspaikkoja,
uimapaikka, telttailupaikka ja luontokeskus. Vuoroveneen rantautuminen.
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Medeltida kompassros lagd i sten (svårfunnen) / Mediaeval compass rose in stone
(difficult to find) / Keskiaikainen kivistä koottu kompassiruusu (vaikealöytöinen)

HAPARANDA
TORNIO

KRÅKSKÄRET

Kråkskärsviken med bastu, sandstrand och grillplats / Kråkskärsviken with sauna,
sandy beach and grill site / Kråkskärsviken, jossa sauna, hiekkaranta ja grillauspaikka
Klapperstensfält med medeltida stenlabyrinter / Rubble field with mediaeval stone
labyrinths / Kivikko ja keskiaikaisia kivilabyrinttejä

1
LULEÅ

Utsiktstorn / Lookout tower / Näkötorni

STORVIKEN

Husgrunder från 1800-talet / Building foundations from the 1800s /
Talojen perustuksia 1800-luvulta

4

Victoriaklippan också kallad ”Kluntgubben” för sin likhet med ett ansikte /
Victoriaklippan, also called Kluntgubben, resembles a human face / Victoriaklippan,
jota kutsutaan myös nimellä Kluntgubben, koska se muistuttaa kasvoja
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PITEÅ

6

7

10

BOTTENVIKEN
STORBJÖRNEN

SPÅLVIKEN

Gammeltjärn, tidigare Kluntarnas hamn /
Gammeltjärn, formerly Kluntarna’s harbour /
Gammeltjärn, aiemmin Kluntarnan satama
Gistgårdsrösen / Remnants of stands for drying fishing nets /
Kalaverkkojen kuivatustelineiden jäänteitä

8

Kluntarnas fiskeläge / Kluntarna fishing village / Kluntarnan kalastajakylä

9

SPÅLGRUNDET

Här häckar tobisgrisslor / Black guillemot nest here / Täällä pesii riskilä

SKVALPHÄLLORNA
Vid nödsituation, ring 112
In case of emergency, ring 112
Kiireellisessä hätätapauksessa, soita 112

LILLBJÖRNEN
0
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Bottenvikens skärgård sträcker sig från den västerbottniska gränsen i söder till den finska i nordost. Med över 4 000 öar
tillhör Bottenvikens skärgård en av de vackraste i landet med sitt rika och annorlunda växt- och fågelliv, sina många
kulturhistoriska lämningar och årstidsväxlingar som möjliggör besök i skärgården såväl sommartid som vintertid.
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete mellan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och
Haparanda, med fokus på gemensam skärgårdsutveckling. Inom ramen för kommunsamverkan genomförs insatser för
att tillgängliggöra skärgården för kommuninvånare och besökare. För mer information om Bottenvikens skärgård
kommunsamverkan: www.bottenvikensskargard.se
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INFORMATION / INFORMATION / INFORMAATIO
Luleå kommun. www.lulea.se. Tel. 0920-45 30 00
Municipality of Luleå. www.lulea.se. Tel. +46 (0)920-45 30 00
Luulajan kunta. www.lulea.se. Puh. +46 (0)920-45 30 00

Svinöra
PI TE Å

FOTON: STINA ERIKSSON

Välkommen till Svinöra!

Welcome to Svinöra!

Tervetuloa Svinöralle!

En stor gästhamn som skyddar mot de flesta vindar,
många gästplatser med tillgång till färskvatten
och el vid bryggan, samt ett enastående utbud av
aktiviteter och bekvämligheter. Piteå båtklubbs
hemmahamn på Stora Svinören, eller Svinöra som
den kallas i folkmun, är för många båtägare ett
lika populärt som självklart besöksmål.

The large guest harbour is sheltered from most
winds, most guest berths have direct access to
freshwater and electricity right on the dock, and
there is a great range of activities and amenities.
Piteå Boat Club's home harbour on Stora Svinören,
or Svinöra as it is known locally, is the number-one
destination for many boat owners.

Suuri vierassatama, joka suojaa kaikilta tuulilta.
Saarella on useita vieraspaikkoja, makea vesi ja sähkön
käyttömahdollisuus laiturilla sekä ainutlaatuinen
aktiviteettien ja mukavuuksien tarjonta. Piitimen
venekerhon kotisatama Stora Svinören tai Svinöra,
kuten sitä tavallisesti kutsutaan, on monille veneen
omistajille yhtä suosittu kuin itsestään
selvä vierailukohde.

Under juni till augusti brukar anläggningen vara bemannad
av helgvärd eller vaktmästare. Här går det att låna jolle,
kanot och vindsurfingbrädor. Mellan stora och lilla
Svinöra finns en badvik med härlig sandbotten. Det finns
också många fina vandringsleder runt ön. För ungdomar
anordnas ett årligt återkommande sjösportläger.

Seven days a week, June through August, someone will
most probably be here to greet you. Here, you can borrow
a dinghy, canoe or windsurfing gear. A sandy bay, ideal for
bathing, separates the two islands of Svinöra. There are
also many fine hiking trails on the island. Each year a
summer youth-camp for water sports is arranged.

Kesäkuusta elokuuhun voi paikalla olla isäntä tai
vahtimestari. Täältä voi lainata jollan, kanootin tai
purjelaudan. Stora ja Lilla Svinöran välissä on uintilahti,
jossa on upea hiekkapohja. Ympäri saarta on myös monia
hienoja vaellusreittejä. Nuorille järjestetään vuosittainen
vesiurheiluleiri.

I klubbhuset finns allrum, verandakiosk samt dansbana
både inne och ute. I anslutning till klubbhus och brygga
finns även bastu, grillstuga och grillplatser samt torrtoaletter
och dusch. Under sommarsäsongen anordnas många
allmänna aktiviteter. Svinöra är tillgänglighetsanpassat
och båttransport från Renöhamn kan anordnas.

The clubhouse has a common room, veranda kiosk and
indoor and open-air dance floors. Near the clubhouse and
dock there is a sauna, a grill hut and grill sites, outhouse
toilet and showers. Many community activities are
arranged here during the summer season. Svinöra is
access-friendly and boat transport from Renöhamn can
be arranged.

Kerhohuoneella on tupa, verantakioski ja tanssilava sekä
sisällä että ulkona. Kerhohuoneen ja laiturin yhteydessä
on myös sauna, grillimökki ja grillauspaikkoja sekä
kuivakäymälä ja suihku. Kesäsesongin aikana järjestetään
monia julkisia aktiviteetteja. Svinöra on rakennettu
esteettömäksi ja venekuljetus voidaan järjestää
Renöhamnista.

Tänk på att…
…visa omtanke om växt-, djur- och fågelliv samt respektera
andra besökare på ön. Uppmärksamma lokala regler, tillträdesförbud och ordningsföreskrifter. Låt fornminnen,
block och stenar stå orörda. Gör bara upp eld på anvisad
plats. Tänk på eldfaran och släck noga efter dig.
Gemensamma utrymmen är till för alla, så visa hänsyn
genom att lämna platsen i ett vårdat skick och ta med
skräpet hem.

KALIX

Muista...

Remember...

…osoittaa huomaavaisuutta kasvustolle, eläimistölle ja
linnustolle sekä muille vierailijoille saarella. Huomioi
paikalliset säännöt, satamaan pääsykiellot ja
järjestyssäännöt. Anna muinaismuistojen, lohkareiden ja
kivien olla paikoillaan. Tee tuli vain merkityille paikoille.
Huomioi tulipalon vaara ja sammuta nuotio huolellisesti.
Yhteiset tilat ovat kaikille. Ole huomaavainen ja jätä paikka
siistiksi ja vie roskat mukanasi.

…show respect for other visitors, vegetation and wildlife.
Obey local by-laws and regulations and do not enter
restricted areas. Leave historic sites, rocks and stones
undisturbed. Only light fires in specified places. Always
extinguish your fire carefully. Communal spaces are for
everyone, so please show consideration, take your
garbage with you and leave everything in good order.

Här är du. Gästhamn med el och färskvatten, klubbstuga, kiosk,
uthyrning, bastu, dusch, toalett, grillplatser, bad- och tältplatser /
You are here. Guest harbour with electricity and freshwater,
clubhouse, kiosk, rentals, sauna, shower, outhouse toilet, grill sites,
bathing and campsites /
Olet tässä. Vierassatama, jossa sähkö ja makea vesi, kerhomaja,
kioski, vuokraus, sauna, suihku, kuivakäymälä, grillauspaikat,
uinti- ja telttapaikat

HAPARANDA
TORNIO

Sandbanken / Sandbanken / Hiekkasärkkä

LULEÅ

SVINÖRSUNDET

STORA SVINÖRA
PITEÅ

LILLA SVINÖRA

BOTTENVIKEN

Vid nödsituation, ring 112.
In case of emergency, ring 112.
Kiireellisessä hätätapauksessa, soita 112.
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Bottenvikens skärgård sträcker sig från den västerbottniska gränsen i söder till den finska i nordost. Med över 4 000 öar
tillhör Bottenvikens skärgård en av de vackraste i landet med sitt rika och annorlunda växt- och fågelliv, sina många
kulturhistoriska lämningar och årstidsväxlingar som möjliggör besök i skärgården såväl sommartid som vintertid.
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete mellan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och
Haparanda, med fokus på gemensam skärgårdsutveckling. Inom ramen för kommunsamverkan genomförs insatser för
att tillgängliggöra skärgården för kommuninvånare och besökare. För mer information om Bottenvikens skärgård
kommunsamverkan: www.bottenvikensskargard.se
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INFORMATION / INFORMATION / INFORMAATIO
Piteå kommun. www.pitea.se. Tel. 0911-69 60 00
Municipality of Piteå. www.pitea.se. Tel. +46 (0)911-69 60 00
Piitimen kunta. www.pitea.se. Puh. +46 (0)911-69 60 00

Bjuröklubb
SK E LL E F TE Å

FOTON: ERLAND SEGERSTEDT

Välkommen till Bjuröklubb!

Welcome to Bjuröklubb!

Tervetuloa Bjuröklubbille!

”Klubb” är gammalt uttryck för klippa eller holme,
vilket anger att Bjuröklubb en gång varit omgiven av
vatten. Udden som idag skjuter ut i Bottenviken har
också en mycket lång historia och många lämningar
efter fiske och jakt så tidigt som från 500-talet.
Redan på bronsåldern fanns tillfälliga bosättningar
här. Den dominerande naturtypen är slipade berghällar, vågspolad sten och stora klapperstensfält.
Sedan 1976 är större delen av Bjuröklubb ett naturreservat samt skyddat genom Natura 2000.

’Klubb’ is an old word meaning rock or islet, indicating
that Bjuröklubb was once surrounded by water. The
peninsula that now protrudes out into the Bay of Bothnia
also has a very ancient history. Much archaeological
evidence shows that people hunted and fished here as
long ago as the 6th century. There were temporary
dwellings here as early as the Bronze Age. The landscape
is characterized by smooth outcrops, rocks shaped by
the waves and large rubble fields. Since 1976, much of
Bjuröklubb has been classified as a nature reserve and
is protected under Natura 2000.

”Klubb” on vanha ilmaisu kalliolle tai luodolle, mikä
viittaa siihen, että Bjuröklubb on joskus ollut veden
ympäröimä. Niemellä, joka tänä päivänä ulottuu
Pohjanlanteen, on myös hyvin pitkä historia ja monet
kalastuksen ja metsästyksen jäänteistä ovat jopa
500-luvulta. Täältä löytyy jo pronssikautisia tilapäisiä
asutuksia. Hallitsevia luontotyyppejä ovat kuluneet
kalliot, aaltojen huuhtomat kivet ja suuret kivikot.
Vuodesta 1976 lähtien on suuri osa Bjuröklubbista
luonnonsuojelualuetta ja Natura 2000
-ohjelman suojelussa.

Läget i Bottenviken gjorde Bjuröklubb till en viktig knutpunkt för den bottniska sjöfarten redan under medeltiden
och platsen har lika länge varit en viktig vänt- och nödhamn.
Det som idag är gästhamn har varit lotsplats från 1821 fram
till 1967. Fyren som ligger 50 meter ovanför nuvarande
vattennivå byggdes 1859 och används än idag. Besökare
kan enkelt ta sig dit via en ramp som tillgängliggör en
storslagen utsikt över Bottenviken.

Its position in the Bay of Bothnia made Bjuröklubb an
important hub for Bothnian shipping as early as the Middle
Ages, and it has long been an important port of refuge and
a place where vessels stop while awaiting orders. Now a guest
harbour, this was a pilot station from 1821 until 1967.
Standing 50 metres above the present-day water level, the
lighthouse was built in 1859 and is still in use. Visitors can
reach it easily via a ramp. The vantage point allows a
magnificent view out over the Bay of Bothnia.

Sijainti Pohjanlahdella teki Bjuröklubbista tärkeän
solmukohdan alueen merireiteille jo keskiajalla ja paikka on
yhtä pitkään ollut tärkeä kääntö- ja turvasatama. Tämän
päivän vierassatama oli aikaisemmin luotsipaikka 1821–1967.
50 metriä nykyisen vedenpinnan yläpuolella oleva majakka
rakennettiin 1859 ja sitä käytetään vielä tänäkin päivänä.
Vierailija voi helposti mennä sinne ramppia pitkin, joka
mahdollistaa loistavan näkymän Pohjanlahden yli.

Bjuröklubb bjuder på många upplevelser med sina natursköna vandringsleder, badvänliga sandstränder och
kulturhistoriska besöksmål. I anslutning till gästhamnen
finns också säsongsöppet café och vandrarhem.

Tänk på att…
…visa omtanke om växt-, djur- och fågelliv samt respektera
de privata fritidshusägarna och andra besökare på platsen.
Uppmärksamma lokala regler, tillträdesförbud och ordningsföreskrifter. Låt fornminnen, block och stenar stå orörda.
Gör bara upp eld på anvisad plats. Tänk på eldfaran och
släck noga efter dig. Gemensamma utrymmen är till för alla,
så visa hänsyn genom att lämna platsen i ett vårdat skick
och ta med skräpet hem. All terrängkörning är förbjuden.

Bjuröklubb has plenty to offer for those seeking new
experiences, including beautiful hiking trails, fabulous sandy
beaches and points of historical interest. Near the harbour,
a café and hostel are open during the summer season.

Remember...
…show respect for other visitors, cottage owners, vegetation
and wildlife. Obey local by-laws and regulations and do not
enter restricted areas. Leave historic sites, rocks and stones
undisturbed. Only light fires in specified places. Always
extinguish your fire carefully. Communal spaces are for everyone,
so please show consideration, take your garbage with you and
leave everything in good order. Off-roading is strictly prohibited.

0

Muista...
…osoittaa huomaavaisuutta kasvustolle, eläimistölle ja
linnustolle sekä kunnioittaa yksityisiä vapaa-ajanasuntojen
omistajia ja muita vierailijoita saarella. Huomioi paikalliset
säännöt, satamaan pääsykiellot ja järjestyssäännöt. Anna
muinaismuistojen, lohkareiden ja kivien olla paikoillaan.
Tee tuli vain merkityille paikoille. Huomioi tulipalon vaara
ja sammuta nuotio huolellisesti. Yhteiset tilat ovat kaikille.
Ole huomaavainen ja jätä paikka siistiksi ja vie roskat
mukanasi. Kaikki maastoajo on kielletty.

1 000
meter

KALIX

Bjuröklubb tarjoaa monia elämyksiä luonnonkauniilla
vaellusreiteillään, uimaan houkuttelevilla hiekkarannoilla
ja kulttuurihistoriallisilla vierailukohteilla. Vierassataman
yhteydessä on sesonkina avoimena kahvila ja hostelli.

HAPARANDA
TORNIO

Här är du. Gästhamn, grillplats, bastu, torrtoalett /
You are here. Guest harbour, outhouse toilet, sauna, grill site /
Olet tässä. Vierassatama, grillauspaikkoja, sauna, kuivakäymälä

BJURÖKLUBB

Fyr och möjlighet till övernattning /
Lighthouse and overnight accommodation /
Majakka ja mahdollisuus yöpymiseen

RÖHÄLLAN

Café / Café / Kahvila
Hamn, hamnmagasin /
Harbour, harbour warehouse /
Satama, satamamakasiini

LULEÅ

Kapell / Chapel / Kappeli

GÄRDVIKEN

Badvik med parkering, grillplats och torrtoalett /
Bay for bathing, parking, outhouse toilet /
Uintilahti, pysäköinti ja kuivakäymälä

PITEÅ

Sillhällorna / Sillhällorna / Sillhällorna
Jungfrugraven / Jungfrugraven / Jungfrugraven

BOTTENVIKEN

Storsand, badplats, torrtoalett /
Storsand, bathing area, outhouse toilet /
Storsand, uimapaikka, kuivakäymälä

BRATTÅS

Grillplats, vindskydd / Grill site, wind shelter / Grillauspaikka, tuulensuoja

GRUNDSKATAN
BADPLATS

Vid nödsituation, ring 112
In case of emergency, ring 112
Kiireellisessä hätätapauksessa, soita 112
INFORMATION / INFORMATION / INFORMAATIO
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Bottenvikens skärgård sträcker sig från den västerbottniska gränsen i söder till den finska i nordost. Med över 4 000 öar
tillhör Bottenvikens skärgård en av de vackraste i landet med sitt rika och annorlunda växt- och fågelliv, sina många
kulturhistoriska lämningar och årstidsväxlingar som möjliggör besök i skärgården såväl sommartid som vintertid.
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete mellan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och
Haparanda, med fokus på gemensam skärgårdsutveckling. Inom ramen för kommunsamverkan genomförs insatser för
att tillgängliggöra skärgården för kommuninvånare och besökare. För mer information om Bottenvikens skärgård
kommunsamverkan: www.bottenvikensskargard.se

Skellefteå kommun. www.skelleftea. se. Tel. 0910-45 25 10
Municipality of Skellefteå. www.skelleftea.se. Tel. +46 (0)910-45 25 10
Skellefteån Kunta. www.skelleftea.se. Puh. +46 (0)910-45 25 10

Bilaga 3: Ritning skyltställ

Skala 1:10

1280 mm
120 mm

600 mm

Kapmån för varierande markförhållanden

1390 mm

2300 mm

1300 mm

Plåtskylt med tryck 1189 x 841 mm

