VÄLKOMMEN TILL KLUNTARNA
Information och fakta inför din stugvistelse på Kluntarna
STUGORNA
Det finns tre stugor på Kluntarna. Två
stycken med fyra bäddar (Tärnan och
Måsen) och en med tio bäddar (Truten).
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. Nyckeln
gästerna får går till både stugan och båten.
Stugorna Tärnan och Måsen ligger
relativt nära varandra och bastun. stugan
Truten ligger några hundra meter bort
längs stranden. Alla stugorna har havsutsikt. I allrummet i stugorna finns det bord
och sittplatser samt en kamin. Ved finns
i särskilda uthus i anslutning till stugorna
och så även utedass.
Det finns inte elström och vatten indraget i stugorna på Kluntarna.
I stugan Tärnan är det tillåtet att ha hund.
Vintertid ska gästerna stänga fönsterluckorna när de lämnar stugorna.
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.

DRICKSVATTEN
Sommartid kan dricksvatten hämtas
hos stugvärdarna. Under vintern måste
dricksvatten medtagas.

GASOLKÖK OCH GASOLKYLSKÅP
Läs manualen till gasolen ordentligt, rör
ej gasolkranen på utsidan av huset, bara
den inomhus. För att gasolköket ska
fungera är det en kran som ska öppnas
före användandet och stängas när köket
ej används. Kranen sitter på väggen under
bänken i köket.
För att sätta igång gasolköket måste
man trycka ner och vrida knappen på
köket i ca 15 sek samtidigt som man
tänder med en tändsticka.
I varje stuga finns det ett gasoldrivet
kylskåp med ett litet frysfack.

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.

i Kråkskärsviken. Under högsäsongen
måste man boka bastun i förväg på en
lista på bastun eller hos stugvärdarna.
Varje gäst ska efter att ha använt bastun
skura och städa den och 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).

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

MOBILTELEFON
Det är till och från dålig täckning för
mobiltelefoner på Kluntarna.

NÖDRADIOTELEFON
Sommartid finns det en nödradiotelefon i
stugvärdarnas stuga.

RODDBÅT

Till varje stuga hör en roddbåt. Den
som hyr stugan är ansvarig för båten och
att den hålls låst när den inte används.
Årorna ska förvaras inne i stugan när
VID BRAND PÅ KLUNTARNA
båten inte används och när man lämnar
Vid brand i eller kring uthyrningsstugorna
stugan. Glöm inte att ta med flytväst! Vid
på Kluntarna ska man använda brandsläckhård västlig vind - ro ej utanför Storvikaren som finns i varje stuga.
en. Vid dessa tillfällen bildas grov sjö vid
För att förebygga mer omfattande
inloppet till viken.
bränder på Kluntarna finns det en vattenpump och en slang i en låda vid stora
SKID- OCH SKOTERLED
bryggan i fiskeläget som kan användas vid Vintertid går det isväg för bilar till
eventuell brand. Eftersom det kan ta en
VIKTIGA SAKER ATT TA MED
Storbrändön och sedan återstår ca 8 km
Som gäst till någon av stugorna på Kluntarna stund för Räddningstjänsten att ta sig ut, markerad skid- och skoterled från Storkan man använda pumpen och slangen för
måste du ta med följande saker själv:
Brändön till Kluntarna.
• Underlakan, örngott och sovsäck/täcke att snabbt minska eldens omfattning och
INSEGLING
• Disktrasor, diskmedel och diskhanddukar risken för en storbrand. För mer information
om
detta
kan
man
kontakta
Dick
Storviken, med insegling från väster, är väl
• Badhanddukar
Lindgren, tel 070-514 30 56.
skyddad från de flesta vindar. Gå rakt in
• Tändstickor, stearinljus och ficklampa
i viken. Det är ca fyra meter djupt i hela
• Toalettpapper
BASTU
viken. Se sjökort 414 och Luleå kommuns
• Vintertid måste man ta med sig dricksDet finns en bastu i Storviken och en
specialkort.
vatten, vill man inte det kan man smälta snö.

KARTBESKRIVNING
KRÅKSKÄRSVIKEN

KLUNTARNA

KRÅKSKÄR

Här på Kråkskärets södra del
ligger en kompassros som
troligen är 300-400 år gammal.

STORVIKEN
ST. NORRUDDEN
SPÅLVIKEN

STORBJÖRNEN

STRÖMMINGSSPÅLGRUNDET
VARPVIKEN

SKVALPHÄLLORNA

Här ligger två uthyrningsstugor
samt en bastu och ett naturrum. Dessutom finns det toalett,
grillplatser, badplats, gästhamn
(här angör också turbåtarna M/S
Kungsholm och M/S Laponia)
samt en stuga där det under
högsäsongen bor två stugvärdar
som ser till anläggningen. I stugvärdsstugan finns en av skärgårdens nödradiotelefoner (endast
sommartid).
Här ligger den tredje av Kluntarnas uthyrningsstugor. Stugorna
bokas på turistbyrån i Luleå, tel
0920-45 70 00.

LILLBJÖRNEN

FAKTA
Kluntarna har säsongsvis varit befolkat
i många hundra år och alltid använts vid
fiske och säljakt. Gammeltjärnen var
förr en skyddad havsvik och därmed
en lämpad som hamn men i slutet av
1800-talet hade landhöjningen gjort
inseglingen omöjlig. Då flyttades fiskeläget till dess nuvarande läge innanför
Storbjörnen.
Kluntarnas geologi omfattar såväl
hällmark och klapperstensfält som
normalblockig svallad morän och
sand. Kluntarnas berggrund består
huvudsakligen av bergarten haparandamonzonit. På Kråkskärets västspets
alldeles vid infarten till Storviken
finns ett antal rundhällar med tydliga
isräfflor.
På Kluntarna finns många av skärgårdens olika naturtyper samlade på
ett och samma ställe.I Storviken finns
en väl utvecklad al-bård. I albården är
växtligheten mycket frodig med bland
annat olika ormbunksarter. på stora
områden av ön bildar gran och tall
tillsammans med andra träd en urskog
som bitvis är mycket tät och ogenomtränglig. Strandfloran är rik och i det
inre av Storviken finns en större lokal
med strandögontröst, en art som
bara växer på öar och stränder i
Bottenviken.

Här i Kråkskärsviken finns en allmän bastu och en fin sandstrand
samt en grillplats.

Vissa vadare ses regelbundet på
Kluntarna; större strandpipare, roskarl, rödbena, mosnäppa m fl.
Ofta hörs smålomens skrik från
någon av tjärnarna och några hundra
meter in i skogen huserar ripor och
andra skogsfåglar.
Vid Lillbjörnen finns häckande tobisgrissla och ibland passerar tordmulen
på sitt näringssök. Storskarv är ofta
sedd i vattnen utanför ön.
Hela Kluntarna är sedan 1998
naturreservat vilket innebär att stor
naturhänsyn ska iakttas av besökare
på ön.
NATURINFORMATION
Ett naturinformationsrum finns vid
bryggan. Här finns information om
skärgården i allmänhet och Kluntarna i
synnerhet.
VANDRINGSLED PÅ KLUNTARNA
På Kluntarna finns en utmärkt vandringsled; Naturstigen. Du köper karta
och ledbeskrivning på turistbyrån i
Luleå eller hos stugvärdarna på ön.
Materialet kostar 40 kr.

Strax norr om öns dominerande
höjdparti, precis i kanten av det
stora klapperstensfältet, ligger Kluntarnas numera något
igenvuxna labyrinter. De fem
labyrinterna är av varierande
storlek och härstammar med
stor sannolikhet från 1300- eller
1400-talet.
Här står ett utsiktstorn.
Kluntarnas enda dricksvattenkälla ligger här i form av en
brunn. Strax intill brunnen ligger
några husgrunder som härstammar från 1800-talet.
Här kan man se Kluntgubben,
det är en klippformation i form
av ett ansikte, som kan ses
endast från en viss vinkel.
Tidigare Kluntarnas hamn
numera Gammeltjärn.
Här ligger några gistgårdsrösen
på rad, det är små stenhögar
som har hållit stolparna på plats
till de gistgårdar, ställningar, som
fiskarna använt för att hänga upp
och torka sina nät på.
Kluntarnas fiskeläge (brandutr.)
Här på ön Lillbjörnen häckar
tobisgrisslor.

