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Projektet
Guldkant kring Gammelstadsviken
Tillgängligheten och informationen kommer att förbättras successivt. Projektet
är en samverkan mellan Luleå kommun,
Naturskyddsföreningen, Ornitologiska
föreningen och Länsstyrelsen.
Gammelstadsviken är både naturreservat och Natura 2000-område. Skyddat
för sitt rika fågelliv.
Du kan komma in i området från tre entréer, markerade med E på kartan.

Stigarna runt viken är i olika skick. Här är
en vägledning av vad man kan möta:
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G r ö n markering: Stig eller spång. Kan
vara blöt vid snösmältningstid och regn.
Gul markering: Stig som är blöt på våren och vid regn.
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Från parkeringen (E) med infart från
Haparandavägen är det ca 1,3 km till
fågeltornet (3). Stigen är tillgänglig för
barnvagnar och rullstolar.

Gammelstad

Norrifrån från Gammelstad, stigen börjar
från friluftsmuseet Hägnans parkering i
slutet på Gamla Hamngatan. Hit kan du
komma med lokalbuss.
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Österifrån från Haparandavägen finns
en skyltad avfart och en skogsbilväg
fram till en parkering.
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Söderifrån finns en stig in i slutet av
Vänortsvägen. Hit kan du komma med
lokalbuss.
Från Hägnans parkering (E) till fågeltornet (3) är det ca 4,3 km. Stor del av
sträckan har trippel-spång.
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Vän

Några platser att stanna på:
Plats 1: Grillplats med bänkar på höjd
Plats 2: Bro med sittplatser över Sellingsundet
Plats 3: Fågeltorn, grillplatser med bänkar, vedbod och utedass
Plats 4: Gamla skådarplatsen, på höjd
med fin utsikt
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Sjön ligger mittemellan väg, järnväg,
hotell och industriområde.
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Notviken

Porsön

Plats 5:
Mjölkuddstjärn är en liten oansenlig sjö
som har ett rikt fågelliv. Här kan man stå
nära vattnet och se fåglarna. Informationsskyltar berättar mer.
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Från entréen (E) vid Vänortsvägens slut
till fågeltornet (3) är det ca 1,3 km. Fuktiga partier har trippelspång.

Mjölkuddstjärn

Stigen runt är 1,3 km och har en bra
tillgänglighet för barnvagn och rullstol.
Här finns gömsle, brygga, sittplatser
med mera.

