VÄLKOMMEN TILL JUNKÖN
Information och fakta inför din stugvistelse på Junkön
STUGORNA
Det finns två stugor på Junkön (Falken
och Örnen) med fyra bäddar vardera.
Dessutom finns det en stugvärdsstuga där
det under högsäsongen bor stugvärdar
som ser till anläggningen och att stuggästerna har det bra. Stugvärdarna lämnar
också ut och tar emot nycklar till stugorna under högsäsongen. Övrig tid hämtas
nyckel hos turistbyrån dagen innan avfärd.
Stugorna Falken och Örnen ligger nära
varandra strax sydost om gästhamnen.
Båda stugorna har havsutsikt. I allrummet
i stugorna finns det bord och sittplatser
samt en kamin. Ved finns i ett uthus i
anslutning till stugorna.
Det är indraget el och vatten i stugorna
på Junkön. Det finns alltså belysning,
spis, kylskåp mm samt toalett och dusch
i stugorna. Vintertid ska gästerna stänga
fönsterluckorna när de lämnar stugorna.
I stugan Falken går det bra att ha med
hund.
För övrigt gäller att gästerna är rädda
om stugorna och inredningen.
Stugorna ska städas, skuras och porslinet ska diskas efter hyrperiodens slut. Fritidsförvaltningen besiktigar stugorna efter
varje hyrtillfälle. Är inte stugan städad
debiteras hyresgästen 500 kr plus eventuella kostnader för överdrivet slitage.
Stugan ska vara städad och lämnad kl
12.00, dock anpassas denna tid ibland
efter båtturlistan.

VIKTIGA SAKER ATT TA MED
Som gäst till någon av stugorna på Junkön
måste du ta med följande saker själv:
• Underlakan, örngott och sovsäck/täcke
• Disktrasor, diskmedel och diskhanddukar
• Badhanddukar
• Toalettpapper

DRICKSVATTEN
Eftersom det finns indraget vatten i stugorna tar man dricksvatten från kranen.

VED OCH ELDNING
Det är förbjudet att använda spritkök
inne i stugorna. Aska från kamin ska
tömmas i vattnet, ej i skogen, på grund
av brandrisken. Eldning utomhus ska ske
på iordningställda grillplatser. Ved finns i
vedskjul strax intill stugorna.

BASTU
Det finns en bastu i båthuset på kajen
närmast stugorna där stuggäster m fl kan
ta en avkopplande bastu närhelst så önskas året om. På baksidan av museet finns
duschar och toalett (endast öppna sommartid). Under högsäsongen måste man
boka bastun i förväg på en lista på bastun
eller hos stugvärdarna i skärgårdsmuseet.
Du som använder bastun ska tänka på
att bastun ska skuras och städas efter
användandet samt att ved och vatten ska
bäras in till nästa badgäst. Vintertid ska
varmvattenbehållaren tömmas när man
badat färdigt (detta för att den inte ska
frysa sönder).

VID BRAND PÅ JUNKÖN
Vid brand i eller kring uthyrningsstugorna
på Junkön ska man använda brandsläckaren som finns i varje stuga.
Vid mer omfattande brand någonstans
på Junkön ska man kontakta Lars Ökvist
(tel 070-325 80 11) eller Per Ökvist (tel
070-325 80 17) som har hand om Junköns
brandbil vilken är stationerad vid fiskehamnen.

BIBLIOTEKET
Varsågod och läs en bok men ställ tillbaka
den i bokhyllan innan du reser hem.

SOPSORTERING
Sommartid tillämpas sopsortering. Burkar, glas och andra sopor har skilda kärl.
Vintertid måste stuggästen ta med sig sina
sopor hem.

MOBILTELEFON

Det är bra täckning för mobiltelefoner på
Junkön och sommartid finns även trådlöst
internet på Junkön.

NÖDRADIOTELEFON
Det finns en nödradiotelefon utanför
museet.

ISVÄG TILL JUNKÖN
Vintertid går det isväg till Junkön via
Sandön. Du kör till Tjuvholmssundet och
kör över till Sandön, därefter följer du
den plogade vägen tills du kommer till en
avtagsväg skyltad mot Junkön. Isvägarna i
Luleå skärgård är 40-45 meter breda och
isen är cirka en halv meter tjock innan
man plogar. Hur snabbt isvägen till Junkön
är klar varje vinter beror naturligtvis på
vädret och isläget.

INSEGLING
Följ sjökortet fram till hamninloppet
därefter är det bara att lägga till vid gästhamnen.
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FAKTA
1491 nämns Junkön för första gången
i skrifterna. Vid den tiden hade
Junkön knappt stigit upp ur havet. En
sägen säger att Junkön fått sitt namn
av en same som hade sina renar på
bete på ön. Hans namn skulle ha varit
Junker och hans sades ha bott under
en stor gran i den nuvarande bykärnan. I mitten av 1600-talet befolkades
ön och sedan dess har Junkön haft
fast befolkning. Marken var lätt att
odla och junköborna var till stor del
självförsörjande. De fiskade, bedrev
jordbruk, brände tjära och malde sin
säd i kvarnen. Som mest har det bott
35-40 personer på ön. Det sista jordbruket lades ned på 1960-talet.
Det finns ett mindre antal bofasta
personer på ön idag. Flera yrkesfiskare
har sin hemmahamn här. Fiske bedrivs
i vattnen utanför och beroende på
säsong varierar arten av fisk. Från juni
dominerar laxfångsterna och under
hösten trålar man efter siklöja och
havets guld, löjrommen. Sommartid fiskar man även strömming, sik och lax.
En del av Junkön vid sandlagunen är attackmål för Flygvapnet. Skjutfältet får inte
beträdas. Storskorvgrundet, Notviken
och Sandlån ligger inom skjutfältsområdet.

Skog och sandig mark är vanlig på
Junkön. På Junkön finns tre områden
med naturskog där tallar når en ålder
av över 200 år. Längs stränderna
finns albårdar med riklig förekomst
av död ved där spår efter hackspettar
är vanliga. Stora delar av Junkön har
speciella naturvärden, Örnudden är
ett av dessa speciella områden. Här
finns opåverkade strandskogar och
en stor variation av olika naturtyper.
I den långgrunda Storviken söder om
Örnudden ses ofta vadare.
Junkön består av sandiga moräner
och svallade stränder. Inne på ön är
landskapet kuperat men når aldrig
någon anmärkningsvärd höjd, som
mest 20 meter över havet. Under
den senare delen av istiden mynnade
en gigantisk isälv, den älv som senare
skulle bli Luleälven, vid Sandgrönnorna och Skvalpen precis utanför
Junkön. När isen smälte flyttades
isälvens mynning längre in mot land.
Resterna av denna stora isälv börjar
vid Heden i Boden flera mil upp efter
Luleälven. Kallax-heden, Sandön och
Junkön tillhör denna flera mil långa
isälvsavlagring. Vid Örnudden och
därifrån i sydostlig riktning utbreder
sig ett dynlandskap.

Här vid Junköns fiskeläge finns
det förutom en gästhamn med
ca 10 platser också ett skärgårdsmuseum, ett båtmotormuseum, ett sommaröppet kafé,
bastu, dusch, toalett, dricksvatten. I museet finns också en av
skärgårdens nödradiotelefoner.
Detta är även hemmahamn för
Junköfiskarna och här angör
också turbåtarna M/S Kungsholm och M/S Laponia.
Här ligger två uthyrningsstugor
samt en stugvärdsstuga där det
under högsäsongen bor stugvärdar som ser till anläggningen
och att stuggästerna har det bra.
Här står en gammal hattkvarn
vilken troligen byggdes någon
gång i slutet av 1700-talet. Här
malde Junköbor och öbor från
närbelägna öar sitt korn- och
rågmjöl.
Bykärnan är en genuin och
intressant. Vill man ha guidning
av Junkön och dess sevärdheterkan man vända sig till företaget
Junköns skärgårdsturism tel
0920-23 23 52.
Vid Örnudden finns en fin sandstrand som lämpar sig utmärkt
för bad.
Här strax innanför Orrskärsudden ligger en tjärn med ett rikt
fågelliv.

