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Turbåtstrafik, Bra att veta
och Upplev vintern

Hyr en stuga
i Luleå skärgård
– En stund för dig själv eller
tillsammans med familj och vänner.

Varje säsong och ö har sin egen charm – sommar, höst, vinter eller vår –
Skärgården är värd att besöka oavsett årstid. Gör ett besök du också!
När öarna under sommaren står i full blom bjuder skärgården på ljus,
värme, gemenskap och liv. Hösten inbjuder till svamp- och bärplockning
på öarna och då det är mysigt att samlas runt en varm brasa i höstmörkret.
Vintern och tidig vår erbjuder aktiviteter med skoter, skidor, pimpelfiske,
norrsken och tysta nätter. Under våren återvänder fåglarna och djurlivet
tillsammans med vårsolen.

Välkommen att upptäcka Luleå skärgård!

Boka din skärgårdsvistelse på www.lulea.se/skargard

Skärgårdsöar med
olika karaktär!
De tolv skärgårdsstugorna är fördelade på
fyra öar med varierande karaktär – karg
natur med klapperstensfält i kontrast till
urskog. Här kan du hitta spår av landhöjningen, lavarännor och flera unika djur
och växtarter. Även stugorna skiljer sig en
hel del.
4-bädds-, 6-bädds- eller 10-bäddsstuga?
Högst upp på berget, längst in i viken, närmast bastun, med eller utan husdjur, längst
ut i havsbandet eller bekvämt med WC/
dusch?
Många har redan utsett sin favoritstuga i
Luleå skärgård. Vilken blir din?

Löjan, Brändöskär.

Laxen med veranda, Brändöskär.

Bastu vid Kråkskärsviken på Kluntarna.

Bastuanläggningar
Passa på att njuta av en avkopplande vedeldad skärgårdsbastu efter dagens äventyr.
Det finns anläggningar med bastu och ett
allrum på alla öar med bokningsbara skärgårdsstugor.

PRAKTISK BASTUFAKTA:
▶ Alla som besöker ön kan boka bastun.
▶ Bastun är endast bokningsbar på plats.
▶ Bokning sker manuellt i anslutning till gästbryggan.
▶ Bastun ska städas & fyllas på med ny ved efter
användning.
▶ Vintertid: Efter användning – Töm varmvattenbehållaren!

Stugor Brändöskär
Det finns fem skärgårdsstugor att hyra
på Brändöskär. Alla ligger i närheten
av turbåtsbryggan med sjöutsikt och
egen veranda.
Alla stugor är utrustade med gasolkök, gasolkyl och en vedeldad kamin.
Stugorna har solceller som ger ström
för viss belysning och 12-voltsuttag för
att ladda t.ex. mobiltelefoner.
Det finns nödvändig utrustning
för att laga mat och i närheten av
stugorna finns toalett (torrdass) och
vedskjul. Dricksvatten hämtas från
en brunn med handpump på en hälla
nära gästbryggan. Längre in i viken
finns en vedeldad bastu som kan bokas av stuggäster och andra besökare.
Roddbåtar finns också att låna.

Fyra 4-bäddsstugor
En 6-bäddsstuga

4-bäddsstugorna, Strömmingen, Öringen, Laxen och
Harren, består av en entréhall/kök samt ett allrum med
matbord, stolar, vedeldad kamin och två våningssängar där
den undre bädden är ca 120 centimeter bred. I dessa stugor
är husdjur inte tillåtna.

6-bäddsstugan, Löjan, består av entréhall/kök och två separata rum. I det mindre rummet finns en platsbyggd
våningssäng och i det större rummet finns fyra separata sängar. I båda rummen finns vedeldad kamin. I stugan Löjan
är husdjur tillåtna.
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Brändöskär/Uddskär
Brändöskär är en speciell och mycket vacker
ö längst ut i havsbandet. Brändöskärs läge
medför att ön är utsatt för vindar och vädrets
makter. Samtidigt är det den ö som mer än
andra i Luleå skärgård har karaktären av
genuin skärgårdsmiljö. Redan vid inloppet möts besökaren av konstnären Erik
Marklunds Kristus-staty som uppfördes på
Hällgrundet 1957. Samma konstnär har gjort
altartavlan i kapellet. Sedan 2005 pryder
konstnären Ola Taubes skulpturer de ostliga
hällorna på ön.
Brändöskär och Uddskär är sedan många
år sammanväxta på grund av landhöjningen
och bildar tillsammans en skyddad vik där
fiskeläget ligger. I fiskelägets tidiga historia
var dessa öar separerade och mest troligt var
Uddskärssidan från början den dominerande
delen av fiskeläget.
Brändöskär är i sin yttre del höglänt och
består av rundslipade klippor. Förutom
miljön i allmänhet är kapellet från 1774 värt
ett besök. På Brändöskär kan du också hitta
bergarten Haparandamonzonit på klipp-

hällarna mot havet. På Uddskärssidan där
skogen växer högre finns fina möjligheter
att ströva runt. På sensommaren och hösten
finns svamp och bär att plocka. Den karga
miljön gör också att det är i princip myggfritt
på Brändöskär.

Stigarna på Brändöskär är smala och steniga och inte anpassade för rörelsehindrade eller barnvagnar.

Stugor Junkön
I anslutning till det vackra fiskeläget på Junkön
finns två fina skärgårdsstugor att hyra. Från
turbåtsangöringen går man tvärs över grusplanen och förbi skärgårdsmuséet och vidare
över bryggorna tills man kommit över vattnet. Stugorna har egen uteplats och sjöutsikt.
Junkön har bofast befolkning och det finns
därmed tillgång till el och vatten. Stugorna

Två 4-bäddsstugor
med WC/dusch

har spis, kylskåp och nödvändig utrustning för att laga mat. Varje stuga har också
en vedeldad kamin. WC och dusch finns i
stugorna. På Junkön finns en stor anläggning med två separata vedeldade basturum
som får användas av stuggäster och andra
besökare. Roddbåt finns att låna.

4-bäddsstugorna Falken och Örnen ligger intill varandra och bara knappt 100 meter från bastu och skärgårdsmuséet. Stugorna består av en entréhall, WC/duschrum och ett allrum/kök. Utöver köksdelen består allrummet av
två våningssängar med 90 centimeters bredd, matbord och stolar. I stugan Falken är husdjur tillåtna medan de inte är
tillåtna i stugan Örnen.
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Junkön

Junkön är en av de större öarna i skärgården. På ön finns ett mindre antal
bofasta personer. Flera yrkesfiskare
har sin hemmahamn i fiskeläget. År
1491 nämns Junkön för första gången
i skrifterna. Vid den tiden hade ön
knappt stigit ur havet.
Vid Junköns fiskeläge finns förutom
en gästhamn också ett skärgårdsmuseum, ett båtmotormuseum och ett
sommaröppet café. I anslutning till
gästhamnen finns det toaletter, bastu,
duschar, dricksvatten och grillmöjligheter.
Förutom miljön kring själva fiskeläget finns fina möjligheter till att se sig
omkring på ön. Bykärnan är en genuin och intressant skärgårdsmiljö. Det
finns stigar och mindre bilvägar som
t.ex. leder till en fin sandstrand på öns
nordostliga spets. Sevärt är också den
mystiska väderkvarnen som är mer än
200 år gammal. Väderkvarnen som
är av hattkvarnstyp byggdes troligen
någon gång i slutet av 1700-talet.
Observera att ungefär halva ön är övningsfält för F 21. Den sydliga delen av ön är
därför inte tillåten att besöka för allmänheten
(tillträdesförbud).

Stugor Kluntarna
I Storviken på Kluntarna finns tre stugor
med sjöutsikt och egen uteplats att hyra.
De är vackert belägna mellan skogskanten
och stranden. Stugorna nås enkelt från turbåtsbryggan via spångar.
Alla stugor är utrustade med gasolkök,
gasolkyl och en vedeldad kamin eftersom
det inte finns ström på Kluntarna. Det finns
även solceller som ger el till viss belysning
och 12-voltsuttag för att t.ex. ladda mobilte-

Två 4-bädsstugor
En 10-bäddsstuga

lefoner. Det finns nödvändig utrustning för
att laga mat och i närheten av stugorna finns
toalett (torrdass) och vedskjul. Under sommarhögsäsong finns dricksvatten att hämta
hos stugvärdarna på ön, övrig tid måste eget
vatten tas med. På Kluntarna finns två vedeldade bastuanläggningar som får användas
av stuggäster och andra besökare. Roddbåtar
finns att låna för kortare dagsutflykter.

4-bäddsstugorna Tärnan och Måsen ligger relativt nära varandra och bastun i Storviken. Stugorna består av en
entréhall/kök och ett allrum med två våningssängar med 90 centimeters bredd, matbord och stolar. I stuga Tärnan är
husdjur välkomna medan de inte är tillåtna i stugan Måsen.

10-bäddsstugan Truten ligger
avskilt längst in i viken. Stugan
består av hall, kök, sovalkov
och ett allrum. I passagen till
allrummet finns sovalkoven i två
våningar och rymmer fyra bäddar.
I allrummet finns tre våningssängar med 90 centimeters bredd
samt matbord och stolar. I stuga
Truten är husdjur inte tillåtna.
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Kluntarna
Kluntarna är en mycket intressant ö att
besöka om man vill uppleva riktig skärgårdsnatur, de flesta av skärgårdens olika
naturtyper och växt- och djurliv finns samlat
på en och samma ö. Kluntarna har säsongsvis varit befolkat i många hundra år och
alltid använts vid fiske och säljakt. Tomtningar, gistgårdsrösen, labyrinter och andra
lämningar av mänskliga aktiviteter finns i
riklig mängd på Kluntarna. De fem labyrinterna är med stor sannolikhet från 1300eller 1400-talet.
Fina promenadstråk tar dig runt till de olika platserna på ön. Besök gärna labyrinterna
och kompassrosen, Gammelhamnen och
klapperstensfälten. Den vackra utsikten från
tornet rekommenderas varmt. Andra intressanta platser att besöka är klippformationen
Kluntgubben och fiskeläget som ligger på
södra sidan av ön.
På öns norra sida ligger Kråkskäret med
en vacker och avskild badvik med bastu.
Inne i Storviken, intill hyrstugor och gästhamn finns också fina badmöjligheter och
en bastu. Gästhamnen i Storviken är mycket
populär under sommaren så här gäller det
att lägga till i tid för att få plats.

Stugor Småskär
I Bullerhamnsviken på Småskär finns två
bokningsbara skärgårdsstugor med havsutsikt. De är vackert belägna mitt i viken, nära
till turbåtsbryggan. Stigen från turbåtsbryggan är smal och stenig och därmed inte anpassad för rörelsehindrade eller barnvagnar.
Stugorna har egen uteplats och roddbåtar
finns att låna.
Stugorna på Småskär är utrustade med
gasolkök, gasolkyl och en vedeldad kamin.
Stugorna har solceller som ger ström för
viss belysning och 12-voltsuttag för att t.ex
ladda mobiltelefoner. Det finns nödvändig
utrustning för att laga mat och i närheten av
stugorna finns toalett (torrdass) och ved-

Två 4-bäddsstugor

skjul. Dricksvatten för hela vistelsen måste
tas med eftersom det tyvärr inte finns någon
brunn i närheten. Alldeles intill stugorna
finns en vedeldad bastuanläggning som kan
användas av stuggäster och andra besökare.

4-bäddsstugorna Tjädern och Orren ligger bredvid varandra intill bastun. Stugorna består av en entréhall/kök
och ett allrum med två våningssängar med 90 centimeters bredd, matbord och stolar. I stugorna Orren och Tjädern
är husdjur inte tillåtna.
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Småskär
Småskär är en vacker ö i den yttersta skärgården. Med sin varierade natur och sina
fina vandringsleder är ön perfekt för att
uppleva skärgårdens mångfald. Här finns
många vikar, gammelskog, klipphällar, klapperstensfält och tjärnar. Det finns ett 40-tal
häckande fågelarter på ön. Värt ett besök är
också skärgårdskapellet från 1720, det äldsta
i Luleå skärgård.
Namnet Småskär kommer av att ön tidigare bestod av många små skär som numera
är sammanvuxna genom landhöjning. 1652
skänktes Småskär av Drottning Kristina till
Luleås borgare. Fiskeläget i Kyrkviken tros
ha funnits redan på 1500-talet och har varit i
bruk långt in på 1900-talet.
Det finns ett 90-tal fritidshus på Småskär,
främst i Bullerhamnsviken, Bolinsviken och i
området runt Kyrkviken. Alldeles intill Småskär ligger öarna Klyvan och Finnskär.

Tur och retur till sjöss!

TURBÅTSTRAFIK
Från början av juni till mitten av september går turbåt enligt tidtabell till och från öarna ute
i Luleå skärgård med daglig trafik från Midsommarhelgen till mitten av augusti. Att ta sig
till stugan är en del av upplevelsen, ombord kan du avnjuta mat och dryck samtidigt som du
närmar dig just din ö. 		

GÄSTHAMNAR
Luleå kommun har 10 fina gästhamnar i Luleå skärgård att lägga till vid om du kommer med
egen fritidsbåt – fyra av dessa ligger på öar med bokningsbara skärgårdsstugor.
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Bra att veta

▶ Incheckning tidigast kl 15.00

▶ Utcheckning senast kl 12.00

Gästen städar stugan före avresa.
FACILITETER
I stugorna finns 4–10 bäddar med madrass,
kudde och täcke*. Det finns köksutrustning för matlagning samt porslin och glas.
Stugorna är utrustade med brandsläckare,
brandfilt, förbandslåda samt städutrustning.
Ved till kaminen finns i separat vedskjul.
*Täcke finns endast under sommarsäsong.
STUGVÄRDAR
Under sommarens högsäsong finns det stugvärdar på alla öar där det finns skärgårdsstugor. Stugvärdarna hjälper till vid ankomst
och sköter in & utcheckning av stugorna. På
Junkön, Kluntarna och Småskär finns lättare
försäljning av godis & dryck.

ATT TA MED:
Mat och dryck, varma kläder, sängkläder
eller sovsäck, handduk, toapapper, stearinljus, tändstickor, ficklampa, diskmedel och
nyckel till stugan*.
*Läs mer om stugnycklar på:
www.lulea.se/skargard
VID AVRESA
Stugan ska städas & porslinet diskas.
SOPHANTERING
I Luleå skärgård tillämpas sopsortering burkar, glas och andra sopor har skilda kärl.
Hjälp till att hålla vår fina miljö ren och
snygg!

Upplev skärgården på vintern!
För den äventyrslystne finns det mycket att
upptäcka i Luleå skärgård vintertid, njut av
milslånga vita vidder helt för dig själv – en
arktisk miljö ett stenkast från Luleå stad. Du
tar dig enklast ut i skärgården med snöskoter
på de skoterleder som underhålls av Luleå

kommun och skärgårdsbefolkning. När isen
i skärgården är tillräckligt tjock plogas milslånga isbilvägar till ett par öar. När isbilvägarna väl är öppna tar du dig enklast vidare
på längdåkningsskidor eller fatbike den sista
sträckan till skärgårdsstugan.
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Viktigt vid
vinterövernattning!
Istjocklek och väderförhållanden är A och O vintertid. Var påläst och väl förberedd innan du ger dig ut
i skärgården. Skärgårdsklimatet är jämförbart med
de skiftande väderförhållanden vi vanligtvis hittar
i fjällvärlden. Läs mer inför din vintersemester på
www.lulea.se/skargard
VIKTIGT VID ANKOMST:
▶ Se till att komma fram i tid för uppvärmning av
stugan och eventuell snöskottning.
▶ Slå på gasolen.
▶ Slå på kylskåpet.
VIKTIGT VID AVRESA:
▶ Stäng fönsterluckorna.
▶ Stäng av kylskåp och lämna det öppet.
▶ Stäng av gasolen.
▶ Efter bastuanvändning, töm varmvattenbehållaren.
▶ Ta med dina sopor till fastlandet.
GLÖM INTE! Ta med dricksvatten och mat för hela
vistelsen vintertid.

Översiktskarta
Vinterväghållning isvägar
= Isvägar
AVSTÅND VINTERTID:
▶ Storbrändön ▷ Kluntarna: ca 5 km
▶ Storbrändön ▷ Småskär: ca 8 km
▶ Lövskär
▷ Hindersön: ca 8 km
▶ Lövskär
▷ Storbrändön: ca 8 km
▶ Sandön
▷ Junkön: ca 9 km
▶ Hindersön
▷ Brändöskär: ca 10 km

Bo i genuin
skärgårdsmiljö
– Alla stugor bjuder på havsutsikt!

Boka din skärgårdsstuga på:
www.lulea.se/skargard

Kontakt: För mer information, tidtabell för turbåtar, gästhamnskort, kartor
och böcker om Luleå skärgård. Kontakta Luleå Turistcenter i Kulturens hus,
telefon +46 920 45 70 00 eller på turistcenter@lulea.se
Fritidsförvaltningen

