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Uppdaterad augusti 2020 



Tillgänglighetsanpassning – enkelt avhjälpta hinder 
För att göra Bottenvikens kust och skärgård tillgänglig för fler har kommunerna i 
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan arbetat med att tillgänglighetsanpassa ett antal 
besöksmål. Syftet är att möjliggöra för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta del av och 
njuta av de fina skärgårdsmiljöerna. Anpassningarna har gjorts under åren 2017-2019 och har 
finansierats av kommunerna inom ramen för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan.  

Insatserna har utgått från Boverkets föreskrift BFS 2013:9 HIN 3 om avhjälpande av enkelt 
avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. 

I denna sammanställning har vi beskrivit de insatser som gjorts inom ramen för Bottenvikens 
skärgård kommunsamverkan. I sammanställningen ingår endast beskrivning av de 
besöksmål som ingått i projektet men i listan nedan och i kartan på försättsbladet visas även 
andra tillgänglighetsanpassade platser. Gårdsviken, Getskär/Renskär och Gåsören har 
anordnats utanför projektet men beskrivs ändå i detta dokument.  

Tillgänglighetsanpassade besöksmål finns på följande platser: 

Haparanda kust och skärgård 
• Tromsöviken, Seskarö
• Hanhinkari
• Haparanda Sandskär

Kalix kust och skärgård 
• Gårdsviken, Bergön
• Getskär/Renskär

Luleå kust och skärgård 
• Klubbvikens havsbad
• Junkön
• Hindersön*

Piteå kust och skärgård 
• Stenskär
• Svinöra*
• Vargön*

Skellefteå kust och skärgård 
• Bastuholmen/Lillhällan
• Gåsören
• Bjuröklubb*

Platser markerade med * saknar beskrivning i denna sammanfattning. 

Vi hoppas att detta är till hjälp för trygga besök i skärgården. Kontakta oss gärna om ni har 
några funderingar. 

Lisa Lundstedt 
Samordnare Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 
www.bottenvikensskargard.se  

http://www.bottenvikensskargard.se/
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Tillgänglighet Tromsöviken, Seskarö i Haparanda skärgård 

På Seskarös östra sida ligger Tromsöviken och Seskarö havsbad och camping. Här finns 
uthyrningsstugor, husvagns- och tältplatser, kiosk, restaurang, grillplatser och dass. Här har 
Haparanda kommun genom Bottenvikens skärgård kommunsamverkan arbetat för att öka 
tillgängligheten till ett härligt strandliv.  

Att ta sig till Tromsöviken 

Tromsöviken nås enkelt med bil via bron som leder ut till Seskarö. Följ skyltningen när du 
kommer till ön.  
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Spångning 

Från camping och parkeringar leder rullstolsanpassad spångning ner till och längs med 
stranden. 

Spång och plats för vila längs stranden. Foto: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. 
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Spångning längs strandområdet. Foto: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 



4 

Toalett 

I närheten av grillplatsen finns ett tillgänglighetsanpassat torrdass. Det är ett stöd på höger sida 
av sittdelen. Det finns ingen spång som leder till dasset men marken är förhållandevis plan. 

Torrtoalett. Foto: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 

Grillplats 

En eldstad i norra delen av stranden där även torrdasset finns. Det finns ingen spång som leder 
fram till grillplatsen men marken är förhållandevis plan. 

Vi hoppas ni får en trevlig vistelse på Seskarö! 

Haparanda skärgård – en del av Bottenvikens skärgård 
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Tillgänglighet Hanhinkari, Haparanda skärgård 

Hanhinkari är den mest bebyggda av alla öar i Haparanda skärgård. Här finns ett rikt fritidsliv 
för både stugägare och besökare. På Hanhinkari har Haparanda kommun genom Bottenvikens 
skärgård kommunsamverkan arbetat för att öka tillgängligheten och skapat en trevlig plats för 
picknick eller grillning. Här finns rullstolsanpassad spångning till grillplatser, fikabord, 
vindskydd och torrdass. 

Att ta sig till Hanhinkari 

Hanhinkari nås med båt och man lägger till vid den så kallade Storkajen på öns östra sida för att 
komma till det tillgänglighetsanpassade besöksmålet.  
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Brygga 

Angöring vid Storkajen sker vid en flytbrygga som är kopplad till kajen via en ramp. Beroende 
av vattenstånd kan rampen vara något brant vilket kan innebära att det kan behövas hjälp att ta 
sig upp för rampen. Bryggan saknar dock lyfthjälpmedel för av- och ombordstigning från båt. 

Spångning 

Från kajen finns rullstolsanpassade ramper som tar dig till grillplatser, vindskydd, fikabord och 
torrdass. 
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Grillplats 

Det finns två eldstäder, en i vindskyddet och en ute på gräsmattan. Vindskyddet har en liten 
tröskel i ingången men det finns bord och bänk utanför vindskyddet. En avsats leder från 
spångningen ner till gräsmattan där den andra eldstaden står. Även där finns bord och bänkar. 
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Toaletter 

Till höger om vindskyddet leder spångning fram till torrdassen varav ett är 
tillgänglighetsanpassat. Torrdasset ska kompletteras med stöd på båda sidor om sittdelen. 

Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. 

Vi hoppas ni får en trevlig vistelse på Hanhinkari! 

Haparanda skärgård – en del av Bottenvikens skärgård 
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Tillgänglighet Sandskär, Haparanda skärgård 

Längs ut i Haparanda skärgård ligger Sandskär, den kanske mest kända av alla öar i Haparanda 
skärgårds nationalpark. Här har Haparanda kommun genom Bottenvikens skärgård 
kommunsamverkan och Länsstyrelsen i Norrbotten arbetat för att öka tillgängligheten och 
skapat en trevlig plats att besöka. Här finns rullstolsanpassad spångning, grillplatser, fikabord, 
torrdass med mera. Däremot är inte uthyrningsstugorna tillgänglighetsanpassade. 

Att ta sig till Sandskär 

Haparanda Sandskär kan nås med turbåt. För mer information om tillgänglighet på turbåtar, se 
information på TornioHaparanda turistinformations hemsida.  

Man kan såklart även ta sig hit med egen båt och lägga till i gästhamnen. 

https://www.visithaparandatornio.com/sv-home/kryssningar-till-sandsk%C3%A4r/
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Kumpula och dess hamn. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Bryggor 

Angöring sker vid Kumpula på öns sydvästra sida. Här finns flytbryggor på båda sidor av 
hamnen. Bryggorna är förbundna till en pir respektive land via ramper. Beroende på 
vattenstånd kan ramperna kan vara lite branta vilket kan innebära att det kan behövas lite hjälp 
att rulla upp för rampen. Bryggan saknar lyfthjälpmedel för av- och ombordstigning från båt.  

Kumpula hamn och turbåtar. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
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Kumpula fiskeläge. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Spångning 

Från hamnen finns spång som leder till uthyrningsstugor, grillplatser, vindskydd, fikabord och 
torrdass. Det finns även spångning ända bort till öns kapell och till ”rådstugan” som kan hyras 
för olika typer av sammankomster. Rådstugan är dock inte tillgänglighetsanpassad interiört. 
Avstånd till ”rådstugan” är knappa 200 meter och till kapellet är det ca 450 meter.  

Spångning igenom byn Kumpula. Tillgänglighetsanpassad toalett till höger. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
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Spång upp till Rådstugan. Foto: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 

Spång och vattenbrunn på vägen mot kapellet. Foto: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 
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Spångningen till kapellet är gjord med längsgående brädor varför det möjligen kan finnas en 
risk att hjul kan fastna i dessa. Den sista biten till kapellet är något sluttande uppåt och framför 
ingången ligger sten, så hjälp kan behövas att komma hela vägen fram. 

Den sista biten och stenläggning upp till kapellet. Foto: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan och 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Toaletter 

Det finns en tillgänglighetsanpassad toalett längs spången en liten bit från hamnen. 

Tillgänglighetsanpassat torrdass. Foto: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan och Länsstyrelsen i Norrbottens 
län. 
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Grillplats 

I hamnen finns det ett antal eldstäder i fikabord. Det finns inte någon spångning fram till dessa 
så det kan vara lite besvärligt att ta sig till dessa om man sitter i rullstol. 

Eldstäder som finns vid Kumpula hamn. Foto: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. 

Övrigt 

Det är gott om spångning på ön men på många platser är dessa för smala för rollator och 
rullstol. Det finns även fyra uthyrningsstugor och en allmän bastu men dessa är inte 
tillgänglighetsanpassade. 
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De fyra uthyrningsstugorna som dock inte är tillgänglighetsanpassade. Foto: Bottenvikens skärgård 
kommunsamverkan 

 
Bastun som inte heller är tillgänglighetsanpassad. Foto: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. 
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Det finns många fina leder på ön men dessa är inte alltid tillgänglighetsanpassade. Foto: Bottenvikens skärgård 
kommunsamverkan.  

Vi hoppas ni får en trevlig vistelse på Sandskär! 

Haparanda skärgård – en del av Bottenvikens skärgård 
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Tillgänglighet besöksmål i Kalix skärgård 

I Kalix skärgård finns ett antal tillgänglighetsanpassade besöksmål både på fastlandet och på 
några öar: 

• Bergön, Gårdsviken
• Getskär/Renskär

Här finns bland annat spångning och tillgänglighetsanpassade toaletter. Öarna nås med båt, se 
Kalix kommuns hemsida för mer information om turbåtar. 

https://www.kalix.se/Uppleva/Turism/Kalix-skargard/skargardstrafik/
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Bergön, Gårdsviken 

Bergön ligger öster om Rånön. På norra delen av Bergön i Gårdsviken finns Töre båtklubbs 
anläggning där Töre Båtklubb har arbetat för att öka tillgängligheten.  

Här finns rejäla bryggdäck och spångning till uthyrningsstuga, tillgänglighetsanpassad toalett, 
grillplatser och vindskydd. 
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Uthyrningsstuga, grillplatser och vindskydd. 
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Bryggor och trädäck. Foton: Töre båtklubb 
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Getskär/Renskär 

Getskär/Renskär ligger straxt söder om Rånön och här har Kalix kommun och länsstyrelsen 
arbetat för att öka tillgängligheten vid kommunens uthyrningsstuga.  

Här har bland annat stuga, bastu och toalett anpassats för ökad tillgänglighet. Här leder 
spångning från bryggan upp till stuga, bastu och toalett.  

Getskär nås med båt och man lägger till vid en brygga. varifrån spångning leder upp till stuga, 
bastu och toalett. Spångningen leder även ner till stranden. 



6 

Uthyrningsstuga och toalett. En ramp leder ner från brygga och spångning. Foto: Alf-Arne Harjo 

Ramp ner till stranden. Foto: Alf-Arne Harjo 
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Foto: Alf-Arne Harjo 

Spåning till stugan. Foto: Alf-Arne Harjo 
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Foto: Alf-Arne Harjo 

Foto: Alf-Arne Harjo 
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Bastu och spång. Foto: Alf-Arne Harjo 

Vi hoppas ni får en trevlig vistelse i Kalix skärgård! 

Kalix skärgård – en del av Bottenvikens skärgård 
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Tillgänglighet Klubbvikens havsbad, Luleå skärgård 
På Klubbvikens Havsbad på 
Sandön har Luleå kommun 
genom Bottenvikens skärgård 
kommunsamverkan arbetat för 
att öka tillgängligheten. Här 
finns bland annat möjligheter till 
bad, fika, promenader och bastu 
som nås med rullstol. 

Att ta sig till Klubbvikens 
havsbad 

Klubbvikens havsbad nås med 
turbåtar som har anpassats för 
ökad tillgänglighet. För 
information om 
tillgänglighetsanpassning av 
turbåtar, se Luleå kommuns 
hemsida. 

Man kan såklart även ta sig hit 
med egen båt och lägga till i 
gästhamnen. 

Turbåtsbrygga 

Turbåten angör vid 
turbåtsbryggan i gästhamnen. 

Bryggan har räcken och 
sittbänkar på båda sidor. 
Bryggan är bred och smalnar av 
vid övergången till 
cementgången som leder upp 
mot restaurangen. 
Cementgången har en bredd på 
154 cm. 

https://www.lulea.se/uppleva--gora/lulea-skargard/skargardstrafik/turbatstrafik.html
https://www.lulea.se/uppleva--gora/lulea-skargard/skargardstrafik/turbatstrafik.html
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Turbåtsbryggan. Foto: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. 

Spångning/cementgångar 

Cementgång upp från turbåtsbryggan. Foto: Alf-Arne Harjo 

Från turbåtsbryggan och vidare mot restaurang, stugor och bastu leder en cementgång med 
bredden 154 cm. På gången från restaurangen och vidare till uthyrningsstuga och bastu finns 
avåkningsskydd monterat. Cementgången har en svag lutning på vissa sträckor. 
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Cementgång upp från turbåtsbryggan. Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. 

Strand/bad 

Från cementgången som går upp från turbåtsbryggan leder en spång ner till stranden och 
vattnet. Spången är 150 cm bred och har en kant/avåkningsskydd.  

En vändyta med måtten 140x240 cm finns. 

Spångning med till badstranden. Foto: Alf-Arne Harjo 
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Spången leder ner till vattenbrynet, där det finns möjlighet att ansluta en mobil och utrullbar 
spång en bit ut i vattnet. 

Vändyta och avslut nere vid vattnet. Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. 

Restaurangbyggnad 

Cementgången ansluter till restaurangens altan. Den övre och den nedre delen av altanen 
sammanlänkas av en ramp. 

Inne i restaurangen finns gott om utrymme för rullstol/rollator.  
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Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. 
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Toaletter och bastu 

En tillgänglighetsanpassad toalett finns i restaurangbyggnaden (med direkt ingång från 
altanen). Ingången till toaletten är 90 cm bred och golvytan inne på toaletten är 160x170 cm. På 
båda sidor om toalettstolen finns upp- och nedfällbara armstöd. Toalettstolens höjd är 48 cm 
ovan golvet och tvättstället är placerat 84 cm ovan golvet. Det finns även 
tillgänglighetsanpassad toalett i bastubyggnaden (se nedan). 

Foto: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. 

I en separat byggnad finns dam- respektive herrbastu. Från cementgången leder en spång med 
räcke på båda sidor upp till bastubyggnaden. 
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Bastubyggnaden. Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. 

En tillgänglighetsanpassad toalett finns i bastubyggnaden (ingång från byggnadens altan). 
Golvytan inne i toaletten är 135x230 cm och dörröppningen 90 cm bred. Toalettstolen är 49 cm 
hög och tvättstället 86 cm högt.     

Interiör i bastubyggnaden, toalett och dusch. Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. 

Dörröppningen in till respektive omklädningsrum (dam och herr) är 88 cm bred. I 
omklädningsrummen finns bänkar och klädkrokar. Innanför omklädningsrummet finns två 
duschkabiner (81 cm breda vardera). Dörröppningen in till bastun är 88 cm. Inne i bastun finns 
en bänk med höjden 42 cm och en golvyta bredvid bastuaggregatet på 96x120 cm. 
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Bastu och omklädningsrum. Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. 
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Övrig information 

Det går en fin promenad längs med stranden bortom restaurangbyggnaden och stugorna, som 
är cementbelagd. 

Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. 

Vi hoppas ni får en trevlig vistelse på Klubbvikens havsbad! 

Luleå skärgård – en del av Bottenvikens skärgård 
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Tillgänglighet Junkön, Luleå skärgård 
Junkön ligger i den södra 
delen av Luleå skärgård och 
är en av de mest besökta 
öarna. På ön har Luleå 
kommun genom Bottenvikens 
skärgård kommunsamverkan 
arbetat för att öka 
tillgängligheten.  

Att ta sig till Junkön 

Junkön nås med turbåt som 
har anpassats för ökad 
tillgänglighet. För information 
om tillgänglighet på turbåtar, 
se information på Luleå 
kommuns hemsida. 

Man kan såklart även ta sig 
hit med egen båt och lägga till 
i gästhamnen. 

Turbåtsbrygga 

Turbåten angör vid 
turbåtsbryggan på den 
nordöstra sidan av ön. 
Bryggan är ca 45 meter lång 
och har räcken på båda sidor. 
Bryggan är ca 2 meter bred 
och är byggd av långsgående 
brädor. Utrymmet mellan 
brädorna är litet och bör inte 
påverka möjligheten för 
transporthjälpmedel med hjul. 

Längst ut på bryggan finns 
två längre bänkar. 

https://www.lulea.se/uppleva--gora/lulea-skargard/skargardstrafik/turbatstrafik.html
https://www.lulea.se/uppleva--gora/lulea-skargard/skargardstrafik/turbatstrafik.html
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Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 

Från angöringsbryggan och fram till gästhamnen är det en grusplan som är belagd med grövre 
grus. 
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Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 
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Spångning 

Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 

Från grusplanen och vidare mot grillplatsen leder en brygga längs med 
gästhamnsanläggningen. Sträckan mellan grusplanen och grillplatsen är ca 30 meter. Bryggan är 
ca 150-200 cm bred och består av tvärgående brädor. Utrymmet mellan brädorna är litet och bör 
inte påverka möjligheten för transporthjälpmedel med hjul. Det är dock trösklar in till muséet 
och kiosk. 

Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 
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Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 

Grillplats 

På baksidan av gästhamnen finns en grillplats med ett bänkbord. Området fram till grillen och 
under hela bordet är spångat med brädor. Runt bordet finns två platser för rullstolar samt att en 
rullstol kan rymmas på ena kortsidan av bordet som är 74 cm högt. 

Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 
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Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 
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Det finns fler grillplatser, bland annat borta vid uthyrningsstugorna. Dessa är inte helt 
tillgänglighetsanpassade men det finns en ramp ner till fikaborden. 

Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 

Toalett och bastu 

Det finns en tillgänglighetsanpassad toalett i gästhamnsanläggningen på Junkön.  

Det även finns en bastu i gästhamnsanläggningen men den är inte tillgänglighetsanpassad. 
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Foton: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 

Vi hoppas ni får en trevlig vistelse på Junkön i Luleå skärgård! 

Luleå skärgård – en del av Bottenvikens skärgård 



Tillgänglighet Stenskär, Piteå skärgård 
Stenskär ligger i den södra delen av Piteås skärgård 
och är en av Piteås mest välbesökta öar. På ön har 
Piteå kommun genom Bottenvikens skärgård 
kommunsamverkan arbetat för att öka 
tillgängligheten.  

Att ta sig till Stenskär - tillgänglighet 

Stenskär nås med turbåt. För information om 
tillgänglighet på turbåtar, se Piteå kommuns hemsida. 

Man kan såklart även ta sig hit med egen båt. 

Turbåtsbrygga 

Turbåten angör vid turbåtsbryggan på den 
nordvästra sidan av ön. Bryggan är ca 40 meter 
lång och har räcken på båda sidor. Bryggan är 140 
cm bred och är byggd av långsgående brädor. 
Utrymmet mellan brädorna är litet och bör inte 
påverka möjligheten för transporthjälpmedel med 
hjul. Längst ut på bryggan finns två bänkar. 

Från angöringsplattformen och upp till bryggan 
leder en ramp med lutningen 26%. 

https://www.pitea.se/Besokare/Skargard/Turbatar/?lang=sv&TLp=204729
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Spångning 

Från turbåtsbryggan och vidare mot grillplats och torrtoalett leder en spång. Sträckan mellan 
turbåtsbrygga och grillplats är ca 100 meter. Spången är 115 cm bred och består av längsgående 
brädor. Utrymmet mellan brädorna är litet och bör inte påverka möjligheten för 
transporthjälpmedel med hjul. Spången är försedd med avåkningsskydd i form av en 5 cm hög 
kant. Från grillplatsen leder spången vidare ca 25 meter fram till en torrtoalett. De sista 5 
metrarna av spången har en lutning på 10%. 
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Grillplats 

På höger sida om spången finns en grillplats med ett bänkbord. Området fram till grillen och 
under hela bordet är spångat med brädor och ett 5 cm högt avåkningsskydd. Runt bordet finns 
två platser för rullstolar samt att en rullstol kan rymmas på ena kortsidan av bordet som är 74 
cm högt. 

Torrtoalett 

Utanför toalettens dörr finns en plan yta med måtten 240x175 cm plus spångens bredd på 115 
cm som ligger i direkt anslutning. 

Dörren in till toaletten öppnas genom att vicka en träkloss i vertikalt läge. Ett handtag finns på 
dörren. Dörröppningen är 97 cm bred. En liten tröskel finns in till toaletten (3 cm. hög med 
avfasade kanter. Dörren låses på insidan med en träkloss som vikas ner. På insidan av dörren 
finns ett draghandtag. 

Avståndet mellan dörren och toalettbänken är 125 cm. På vänster sida om toalettbänken (sett 
framifrån) finns ett utrymme på 90x90 cm. Upp- och nerfällbara armstöd finns på båda sidor om 
toalettsitsen. 
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Övrig information 

Det finns en bastu i närheten av grillplatsen och torrtoaletten. Bastun är inte 
tillgänglighetsanpassad i dagsläget.  

Vi hoppas ni får en trevlig vistelse på Stenskär! 

Piteå skärgård – en del av Bottenvikens skärgård 



Tillgänglighet Lillhällan, Skellefteå skärgård 

I vackra Kågefjärden finns det populära utflyktsmålet Lillhällan på Bastuholmen som ligger 
tvärs över viken från Kåge småbåtshamn. Här har Skellefteå kommun och Kåge båtklubb 
genom Bottenvikens skärgård kommunsamverkan arbetat för att öka tillgängligheten.  Här 
finns rullstolsanpassad spångning till bastu, klubbhus, fikabord och torrdass.   

Att ta sig till Lillhällan  

Hit kan du ta dig genom en 10 minuters båtfärd från Kåge småbåtshamn. Både 
småbåtshamnen och bryggan vid Lillhällan saknar lyfthjälpmedel för ombordstigning till 
och från båt. 

För beskrivning av tillgänglighet på turbåtar och turer, se information på 
www.skellefta.se/turbat.  

Man kan såklart även ta sig hit med egen båt. 

http://www.skellefta.se/turbat
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Ramp från bryggan leder upp till bastu och övriga anläggningar. Foto: Hans Öhlund 

Spångning 

Från bryggan finns rullstolsanpassade ramper som tar dig till bastu, klubbhus, fikabord och 
torrdass. Lillhällan är en kuperad plats vilket gör att det kan behövas lite hjälp att rulla uppför 
ramperna.  
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Spång upp till raststuga och toaletter. Foto: Hans Öhlund. 
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Spång ned från bastun. Foto: Hans Öhlund. 

Grillplats 

Det finns flera grillplatser och en av dem går att nå direkt från rullstol. 

Bastu 

Bastubyggnad med torrtoalett är anpassade för rullstol. Utanför bastun finns en stor altan 
med härligt söderläge med utsikt över havsviken. 

Bastu och trädäck. Foto: Hans Öhlund. 
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Torrtoalett 

Det finns två torrdass som är anpassade för rullstol. 

Tillgänglighetsanpassad torrtoalett. Foto: Hans Öhlund. 

Vi hoppas ni får en trevlig vistelse på Lillhällan! 

Skellefteå skärgård – en del av Bottenvikens skärgård 



Tillgänglighet Gåsören, Skellefteå skärgård 

I Skellefteåbukten, där Skellefteälven mynnar, hittar vi Svenska Kryssarklubbens uthamn 
Gåsören. Den lilla karga ön är ett populärt utflyktsmål för de som har stuga på öarna intill 
men även för långväga gästande båtar. Här har Skellefteå kommun arbetat för att öka 
tillgängligheten.  

Att ta sig till Gåsören 

Hit kan du ta dig genom en 15 minuters båtfärd från Kurjovikens småbåtshamn. Både 
småbåtshamnen och bryggorna vid Gåsören saknar lyfthjälpmedel för ombordstigning till 
och från båt. För beskrivning av tillgänglighet på turbåtar och turer, se information på 
www.skellefta.se/turbat.  

http://www.skellefta.se/turbat


Foto: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 

Spångning

Från bryggan finns rullstolsanpassade ramper som tar dig till hamnmagasin, grillplatser, 
fikabord och torrdass. Du kommer alldeles intill den gamla fyren och den före detta lotsbostaden 
som idag ägs av Svenska kryssarklubben Bottenvikskretsen. Dessa byggnader är dock inte 
tillgängliga med rullstol. 

Grillplats

Det finns flera grillplatser och en av dem går att nå direkt från rullstol. 

Bastu

Bastubyggnaden är inte anpassad för rullstol. 

Torrtoalett 

Det finns två torrdass varav ett är tillgänglighetsanpassat. 

Vi hoppas ni får en trevlig vistelse på Gåsören! 

Skellefteå skärgård – en del av Bottenvikens skärgård 
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