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10. Jävrebodarnas Fiskecamp

42. Långträsk Byaförening

73. Tullnäs Hem & Motor

15. Maritas Trädgård

43. Norrskensgårdem

74. Astrant Plant

20. Swensbylijda

44. Gråträsk Byaförening

75. Kopparnäs/Bertnäs

22. Sjulnäs Byaförening

51. Sikfors Kraftstation

76. Jössgården

24. Roka Kvarn

52. Sikfors Konferens & Fritidsby

77. Alterdalen

25. Vischan

53. Arnemarks Köttservice

78. Borgarudden Camping

26. Legdgården

54. Barbros Perenner & Träd

90. Ställplats Royal

27. Åträsk Byaförening

70. Lantlollan Gårdsbutik

100. Café Hildur

40. Storsund

71. Alterhedens Gårdsbutik

D. Wabi-Sabi

FÖRETAG

Innehållsförteckning 2022
TELEFON

VERKSAMHET

10 Jävrebodarnas fiskecamp

070-361 33 70, 0911-360 30

Fiske, camping, bruksmuseum, sommarcafé

15 Maritas Trädgård

070-672 77 97

Handelsträdgård

20 Swensbylijda

070-232 31 07

Kultur, Natur, Café

22 Sjulnäs Byaförening

070-349 72 47, 070-676 63 06

Bastu, Bad, Bagarstuga mm.

24 Roka Kvarn

073-802 60 95

Café, Sevärdheter

25 Vischan

0911-24 50 22

Café, Mat, Fiske, Catering

26 Legdgården

070-551 50 45, 070-353 04 94

Museum & Sevärdheter

27 Åträsk

070-580 22 90

Byaförening, Bad, Sevärdheter

40 Storsund

076-811 79 89, 070-280 44 94

Fiske, vandring, paddling, skoter-, skidåkning

42 Långträsk Byaförening

070-549 29 38

Kyrka, Trivselkvällar, Natur, Fiske

43 Norrskensgården

0911-22 02 00, 070-573 90 68

Logi, Camping, Restaurang

44 Gråträsk Byaförening

070-266 57 22, 073-047 44 76

Kyrka, Bad, Sevärdheter, Logi, Fiske

51 Sikfors Intresseförening

0911-700 77, 073-184 00 43

Kultur, Natur, Kraftverksmuseum

52 Sikfors Konferens & Fritidsby

0911-700 77, 073-184 00 43

Camping, stugor och hotell

53 Arnemarks Köttservice

073-091 16 36, 073-809 11 24

Köttbutik, lokalt kött, styckning

54 Barbros Perenner & Träd

076-839 77 80

Perenner, Plantor, Buskar & Träd, Smycken

70 Lantlollans gårdsbutik

072-244 01 08

Inredning, leksaker, barnböcker. Hälsa på våra

71 Alterhedens gårdsbutik

0911-20 40 93

Rabarberi, Butik, Café, Grupp, Sol- & Energivisning

73 Tullnäs Hem & Motor

0911-20 01 98, 070-661 97 99

Maskiner för Hem & Trädgård

74 Astrant Plant

070-542 22 51

Plantor, Perenner, Buskar, Träd mm

75 Bertnäs/Kopparnäs bygdeförening 073-024 72 41

Håjladokonsär, byagårdsloppis

76 Jössgården

070-385 87 14, 070-312 99 24

Gårdsbutik, Sommarcafé, Djur, Kursgård

77 Alterdalens bygdeförening

070-259 72 79

Badplats. Kvarn. Alters bruk. bondgårdar, caféer, gårdsbutiker.

78 Borgaruddens camping

070-268 75 27

Camping, stugor, badplats, restaurang

90 Royal, Ställplats Rosvik

070-674 65 51, 070-322 71 15

Ställplats för husvagn och husbilar, lokaluthyrning

100 Café Hildur

070-309 49 97

Ett mysigt fikaställe, med fint läge vid en havsvik

073-846 67 85

Guidning & Aktiviteter

D

Wabi-Sabi
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Våra öppettider fiske:
mars & april helger 9 - 16
maj & sept 9 - 18
juni - aug 9 - 21
Se vår hemsida för aktuell
information om tider:
www.fiskecampen.se
Vi finns också på

11.00-18.00

12.00-17.00
Ring 070-360 48 68 för att boka guidad visning av muséet

15

Ett besök på Maritas Trädgård är en njutning i sig med det fina, lugna
och harmoniska läget som den befinner sig på!
Beroende på säsong så finns här under vår & sommar ett stort sortiment lokalproducerade
sommarplantor – de allra flesta odlade här hos oss.
Självklart har vi även fruktträd, prydnadsträd, buskar, perenner, örter/kryddor, krukor och annat roligt till trädgården!
Allt detta odlat och uppdrivet på ett hållbart sätt inom Sverige, gärna så kallad E-plant där så
finns.
Självklart höstväxter under hösten och till jul finns här svenska julgranar.
Inne i gårdsbutiken även här beroende på säsong så finns fröer, sättpotatis, snittblommor,
lokalproducerat hantverk, trädgårdstillbehör, tillbehören till ditt egna julpyssel mm.
Dessutom lokalproducerat ätbart så som fairtraidemärkt choklad och mousserande blåbärsdryck från Umeå, Kirunapraliner, flera sorters lokalproducerad glögg, Togoras ekologiska
olivprodukter mm.
Gör man ett besök under sommaren så finns ett mysigt Trädgårdscafé och under december
finns ett Glöggmingelcafé.
Du kan även anlita oss för:
- Nyanläggning av rabatter och planteringar, växtförslag, skisser mm
- Beskärning av träd
- Trädgårdskötsel såsom häckklippning, gräsklippning, ogräsrensning mm

Varmt Välkommen önskar Marita med personal!
Ni hittar oss på Innimarksvägen 241 i Hortlax
Kontakta oss på 0706727797 eller Facebook eller Instagram

Program för sommaren 2022
Juni
10

Examensfika - caféet öppnar

19

Sommargudstjänst kl 11

24

Midsommarfirande kl 12 – 15.30

25

Stängt

26

Sommargudstjänst kl 11

Juli
5
10
12
19
21
26

Kulturtisdag kl 11 – 15
Entré: 20:Visfestival - Folk & Fä i samarbete med Kajman, från kl 12
se separat program
Kulturtisdag kl 11 – 15
Entré: 20:Kulturtisdag kl 11 – 15
Entrè: 20:Spelning i Logen – Anna och Leo, kl 19 – 21.30
Kulturtisdag kl 11 – 15
Entré: 20:-

Augusti
7

Tangokväll i Logen kl 19 – 21

18

Spelning i Logen - Blås Brothers kl 19 – 21.30

Sommarcaféet är öppet
Vardagar 11 – 16
Lördagar stängt
Söndagar 12 - 16

22

Välkomna till Sandöns sommarcafé och
friluftsområde i Sjulnäs
Vid den långgrunda sandstranden i Infjärden
strax utanför Piteå finns Sjulnäs pärla, byaförenings sommarcafé. Här kan man fika sommartid, bada vedeldad bastu, grilla. Det finns också
gungor, möjlighet att spela beachvolley och boule. Anläggningen kan hyras för fester och sammankomster. Perfekt för härliga sommarkvällar.

Upplev naturen
på Jonvallen
1995 återskapade Byaföreningen
den gamla fäbovallen i Sjulnässkogen. Här kan man fiska, njuta av
fantastisk natur och övernatta om
man vill.
I byn finns också en bagarstuga
som även kan användas för mindre
sammankomster.
Uppgifter om uthyrning på baksidan.

Besök gärna vårt vackra
strandcafé i Sjulnäs i sommar!
Vill ni hyra Sandön
för födelsedagar, dop
och festligheter?
Westerberg
För bokning: kontakta Anders
Stig Nilsson
070 -- 627
349 08
72 43
47
070

Bastu med relaxavdelning och litet kök
- plats för 10 -12 personer
Jonvallen för övernattning
Westerberg
07072- 627
För bokning: Anders
Stig Nilsson
070 - 349
47 08 43

Sjulnäs Byaförenings bagarstuga finns
mitt i byn. Finns även plats för mindre
sammankomster.
Vill ni hyra kontakta:
Birgit Lindberg 070 - 676 63 06

Se vad som händer / Sjulnäs Byaförening

24

ROKNÄS/STOCKBÄCKENS BYAFÖRENING informerar

Paltservering i Byagården Roknäsvägen 190 torsdag 21 juli 11- 15 under ”Loppis i byn”

Roka Kvarn Roknäsv. 232 torsdagar 30/6, 7/7, 14/7, 28/7, 4/8 11.00-13.30 Paltservering.

Följ leden mot Kalahatten, efter c:a 300 meter finner ni oss på ett naturskönt ställe.
Våffelgräddning sker varje tisdag kväll 18.30 21 juni- 16 aug. Vid regn inställt.

Loppis i byn torsdag 21 juli 11-15 efter
hela Roknäsvägen och även i Stockbäcken

Cykeltrampen fredag 8 juli
samling 18.30 start 19.00
vid Roka Kvarn

Mer information finns på Byaföreningens hemsida roknäs.se och facebook.
Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens råd, kan innebära förändringar.

Välkomna till våra arrangemang

ROKNÄS/STOCKBÄCKENS BYAFÖRENING

Långt ut i obygden, i den djupa
skogen, dyker det oförhappandes
25
upp ett matställe som är värt ett
besök. Nä, skämt åsido så handlar
det inte om någon obygd utom om en jordbruksbygd i Lillpite bara 20
minuters bilresa från Piteå centrum. Det är däremot inget skämt att det
serveras god mat på

Vischangrillen

Företagsinformation

Mat:
Flera matkulturer
Parkering:
Parkeringsplats
Specialiteter: Serverar lunch, middag, drinkar
och kaffe
Tjänster:
Catering
Bra för grupper
Barnvänlig
Uteservering
Tar emot bokningar
Hämtmat
Bordsservering
Obokade gäster välkomna

Ordinarie Öppettider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Grill

11-18
11-18
11-18
11-18
11-18
12-16
11-18

Pizza

16-20

Dagens lunch serveras 11-14 måndag - fredag

Vischangrillen
Lillpitevägen 580
Tfn: 0911-24 50 22

Vi

Vischan

a
ld
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Öppettider

under perioden 6 juli till 29 juli
ONSDAGAR
kl 11 - 15
Filbryta med Lillpiterökt fläsk
TORSDAGAR och FREDAGAR
kl 11 - 15
Sommarcafé med kaffe och hembakat
Lillpitedagen 16 juli
kl 12 - 16
Skördemarknad 4 sept
kl 11 - 14

OM LEGDGÅRDEN
Legdgården är en del av ett hembygdsområde
som ligger mitt i byn Lillpite, ett par mil nordväst om Piteå.
Här finns flera kulturhistoriska byggnader där
du kan känna historiens vingslag - den gamla
kvarnen, ett vattenhjul, härbre & bagarstuga
för att nämna några.
Sommartid är du välkommen att besöka oss när
du vill, ta med en fikakorg & njut av omgivningarna.

VILL DU BOKA LEGDGÅRDEN?
PRISER
Heldag 600 :- (medlemmar 300:-)
Föreningsmöten: 300:Studiecirklar: 150:Bagarstugan: heldag 400:-

VAD INGÅR?
Legdgården har plats för 25-30 personer.
Köket är fullt utrustat med husgeråd, kyl/frys,
micro, kaffebryggare, spis/ugn.
Handikappanpassad toalett finns i en byggnad intill.
Hyresgäster ansvarar själva för städning, tar med
sopor & återlämnar nyckel.
Samtliga lokaler är rökfria.

KONTAKT
Jessica Lindberg
0733-447704
legdgarden@gmail.com
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Storsunds Byaförening
https://www.facebook.com/groups/190078962288978/

Storsundsvägen 10
942 04 Storsund

Välkommen till
bekväm och vänlig vildmark i Storsund!
Övernatta på Storsunds Byagård och i dess stugor med lugnt och naturskönt
läge vid vatten och skog – en oas för grön rehabilitering!
Äventyr med utmaning, upplevelse, stress- och spänningsreduktion
väntar på dig!
Du kan vandra längs utmärkta leder till gapskjul, cykla, paddla, ro, bada,
plocka bär/svamp, äventyrsfiska, åka skidor/skoter samt beundra naturen
och dess fågel- och växtliv.
Att hyra:
Boende: Byagård/stugor/tältplats
Ställplatser vid Lillforsen och Byan: 65.5748, 20.6231
Roddbåtar
Utebastu
Grillkåta
Bagarstuga
Dansbana

Info/bokning: +46 768 117 989
+46 768 416 720 +46 705 327 701
E-post: storsundsbyagard@hotmail.se

42

Långträsk är beläget efter väg 373 mellan Piteå och Arvidsjaur.
Känd för sin dansloge och Piteå Kommuns finaste skoterleder.
Fina utflyktsmål inom några mils avstånd från byn
Badplats finns i Storlångträsk intill Norrskensgården.
Vår park som finns mitt i byn har lekpark och Boulebana.
Sommartid anordnas parkvällar i parken. Långträsk är omgivet av bärrika
Marker och fina fiskevatten.
I byn finns dessa företag
Norrskensgården
Långträsk Livs
OKQ8 Micro mack
Ainos Slöjd
Lövgrens Taxi
Wiklunds Åkeri
Svemo Åkeri

För mer information nås vi på
langtraskbya@hotmail.com
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Sikfors Kraftverksmuseum
”Från solsken till 2-hål i väggen”
Sikfors Gamla Kraftverk, som idag ägs av Sikfors Intresseförening, togs i drift
1912. Det blev då Norrbottens första större kraftverk, som startade elektrifieringen av den Norrbottniska Industrin, varav Luleå Träsliperi AB i Karlhäll var
den första.
Kraftverket med dess kulturhistoria, är öppet för guidade turer från maj till
oktober. Öppen guidning varje Onsdag Kl: 13 under tiden 13 juli-3 augusti-22
Ni köper biljetten i Campingreceptionen. Guidningen börjar utanför receptionen, sen promenerar man över hängbron till Kraftverket.
Övrig guidning endast till förbokade grupper, och bokningen sker via
Sikfors Konferens & Fritidsby. Tel 0911-700 77
E-post: info@sikforskonferens.se
Passa på att fika eller ät en bit mat i restaurangen nere vid campingen
i samband med kraftverksbesöket.
Pris: 80:-/vuxen, gratis för barn under 16 år, större grupper ring för pris.
Sikfors Intresseförening i samarbete med
Sikfors Konferens & Fritidsby

52

Tel. 0911-700 77

VACKERT UTFLYKTSMÅL
- SIKFORS KONFERENS
INTILL PITE ÄLV

www.sikforscamping.se

I vår närhet finns många trevliga och
intressanta utflyktsmål med unika kulturmiljöer.
Ta en promenad över hängbron till Sikfors Gamla Kraftverk.
Ytterligare 10 minuter bort, finns en kulturminnesmärkt järnvägsbro,
som är vacker att beskåda, och under den en laxtrappa,
en naturens tavla med laxar hoppandes mot dammluckorna.
Ät en lunch eller middag i vår restaurang,
ett flertal rätter finns att välja mellan,
vi har även gott fikabröd, mycket hembakt samt ofta tårta.
Minigolfbana med 18 hål. Öppen samma tider som restaurangen.
Varför inte köra till Sikfors för ett dopp
i den tempererade poolen, finns även en kiosk där.
Se oss gärna på Facebook där vi hela tiden lägger ut evenemang!

Välkomna till Sikfors!
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Arnemarks Köttservice

Tel: 073-091 16 36
E-post: info@kottservice.se
Besöksadress: Arnemarksvägen 130,
941 92 Arnemark
www.kottservice.se

Vi har olika köttraser i Norrbotten
och grunden för hängmörning av
kött är att välja rätt djur.
Hos oss köper du kött som är uppfödd lokalt i Norrbotten och även
100% ekologisk.
Köttet är handplockat av en auktoriserad slaktare, styckare och köttklassificerare.
Hos oss du kan spåra hela kedjan,
varifrån köttet kommer och till vad
har bonden storlek till fötterna.

Vi har olika hängmörade grilldetaljer
som t ex: T-ben steak, Tomahawk,
Steak, Entrecôte, Ryggbiff, Oxfile,
Brisket, Picanha…
Vi har kött av följande djurslag: Nötkött, lammkött, älgkött, renkött och
griskött.

Övriga tjänster som vi erbjuder är finstyckning, viltstyckning hos jaktlag, av nöt, älg och lamm.
Styckningskurs, knivslipning, grillning till stora fester, bröllop och kalas samt även kyltransport.
Kolla våra produkter och priser på vår hemsida.

Arnemarks Köttservice

Tel: 073-091 16 36
E-post: info@kottservice.se
Besöksadress: Arnemarksvägen 130,
941 92 Arnemark
www.kottservice.se
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Välkommen till Barbros Perenner & Träd i Pålberget
Öppet Mån-Fred.		 12.00-18.00
Lör. Stängt
Sön. 12.00-16.00
Tfn: 076-839 77 80
19 km från Piteå väg 374 mot Älvsbyn.
Stor parkering, även buss.
För vidare info se hemsidan www.barbrosperenner.se.
PS.Vi har även en liten smyckesbutik DS.

Murano glashängen
handtillverkade i Kina

Murano glashängen

tillverkas för
hand i Kina och direktimporteras därifrån för att kunna erbjuda en produkt
till bästa pris och med bästa kvalitet.
Många modeller med matchande
band och förvaring i tygpåsar.

70

71

73

Stiga och Robomow.

74

75

Äntligen tillbaka -

Håjladokonsären i Bertnäs

med

Austin Band

29/6. Kl.19-21
På ett stabilt fundament byggt på musik av Eagles
spelar Austin Band musik för alla.
Fika och hamburgare säljs från kl.18
Biljetter till konsären köps av Lisa Larsson, tel.070-3146041

Bygdegårdsloppis

27/8. Kl. 10-14

Vi kommer sälja fika och lättare lunch.

Bokning av bord gör man hos Helena Nilsson Lind, tel 0730-247241

76

77
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Välkommen till en av Piteås vackraste
platser. På vår camping finner man
ett sällsynt lugn, det som kan vara lite
påfrestande är alla fågelläten.

Allt du behöver göra är att svänga av
från E4 vid Norrfjärden och åka vidare österut i riktning mot kusten. Då
kommer du fram till

Borgaruddens Camping & Havsbad!
Borgaruddens camping är en idyllisk camping som ligger i
ett naturskönt område ute vid havet.

Vår camping erbjuder husvagnsplatser, stugor och tältplatser
som ligger mer eller mindre belägna vid havet samt i närheten
av servicehuset.
Vi har även en handikappanpassad dusch och toalett.

Vår camping erbjuder en barnvänlig strand eftersom det är
långgrunt, ängsmark för alla sorters lekar och skötrum för
spädbarn.

Det finns också ett särskilt hundbad där våra vänner får leka i
vattnet.
Vill man inte bada finns det mycket andra aktiviteter att roa
sig med. Det finns bland annat minigolf, lekpark och fotbollsplan
och för den som vill kan man också boka vår vedeldade bastu.

I vår nya serveringslokal kan du äta en bit mat och avnjuta t ex ett glas vin, och vissa
kvällar under högsäsong har vi även i år våra populära grillkvällar med musikunderhållning.

Varmt välkommen till en av Piteås vackraste platser.

Öppettider Reception

Måndag-Söndag: 09:00-21:00
Vid grillkvällar och musikkvällar har vi öppet längre. (Med reservation för ändringar)

För bokningar och förfrågningar/Booking and questions: +46 70-268 75 27
borgarudden@telia.com
Läs mer på borgaruddenscamping.se

Camping
Det finns campingtomter för alla, nära
servicehus, badstrand, lekplats eller lite
mer avskilt.
Alla tomter är minst 100 kvm med
gräs. Lätt att ta sig in på platserna och
havsutsikt för alla.

Stugor
2-bäddsstuga

Minikök, kylskåp samt utemöbler.

Gäddan, 4-bäddsstuga

Kylskåp, nära till servicehus där det
finns kök med micro och spis. Havsutsikt.

4-bäddsstuga

Varmt och kallt vatten, micro, minikök och kylskåp samt utemöbler.

Stor 4-bäddsstuga

Chans till extrasäng, har varmt och
kallt vatten, wc, dusch, minikök, micro och kylskåp samt utemöbler.

Aktiviteter/Service
Fotbollsplan, lekpark,
minigolf, bad och
hundbad, restaurang,
servicehus, butik.
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Fullt utrustat kök/Café

Royal kan hyras av föreningar, företag och privatpersoner. I hyran ingår befintligt utrustning
som porslin, bestick, bord och stolar mm.
Hyr hela huset (150 pers) eller enbart cafédelen
(40 pers). fri Wi-Fi finns.
Kontakt/Boka lokal
Leif / Lena Sandström Vaktmästare
Flaggvägen 4, 945 33 Rosvik
Tel: 070-674 65 51 / 070-322 71 15

Stor sal med scen och ljudanläggning

Ställplats Rosvik

Välkommen till Rosvik och Medborgarhusföreningens ”Royals” Ställplats.
Vi har ca 25 platser varav 12 platser med el.
I den lilla utbyggnaden på gaveln finns:
• Latrintömning
• Gråvattentömning med vagn
• Färskvatten
På ”Royal” finns även tillgång till toaletter och duschar.
Kostnad: 100 sek/dygn utan el. 150 sek/dygn med el
Du kan betala med Swish till nummer 123 350 34 22

Skriv även in registreringsnummer samt antal dygn du avser stanna
Om du inte har swish lägger du pengarna i kuvertet i brevlådan i tömningsrummet.
Notera datum när du anländer samt registreringsnummer och antal dygn du avser stanna.
Ställplatsen är sponsrad med tömningsvagn av
För tillgång till kod på dörr till tömningsrummet ring 070-180 10 24
Ni kan läsa mer om Royal på vår hemsida www.royalrosvik.com.

NYHET!! Nu finns det även en ställplats med 5 platser i hamnen.
Där finns tillgång till soptunnor (brännbart) samt utedass.
För övrig service hänvisas ni till vår ställplats vid ”Royal”
Klubbvägen 4. 65°25’39.6”N 21°41’06.3”E.
Kostnad: 100 sek/dygn, du betalar med swish eller kontant vid ”Royal” Klubbvägen 4.

Caravan Parking Space Rosvik
Welcome to Rosvik and to our Community house Royal´s

Caravan Parking Space.

We have 25 spots, and 12 spots have electricity.
In the little extension on the end of the house we have:
• Possibility to empty your latrine
• Possibility to empty your greywater
• Possibility to fill freshwater
We have also toilets and showers at Klubbvägen 4.
Cost: 100 sek/24h without electricity.

150 sek/24h with electricity

Put your money in the envelope in the mailbox inside. Note the date for arrival and the registration number for your vehicle and the date when you have planned to leave.
The Caravan Parking Space Rosvik is sponsored by
For access code to the door please call
+46 70-180 10 24

NEWS!! Now there is a Caravan Parking Space with 5 spots at the Rosvik harbor.
There you kan dispose your garbage (combustible) and use the latrin.
For other services are you referred the Caravan Parking Space ”Royal”
at Klubbvägen 4. 65°25’39.6”N 21°41’06.3”E.
Cost: 100 sek/24h, you can pay with cash at ”Royal” Klubbvägen 4.

100

Café Hildur - Skärgårdscafé

Välkomna till Café Hildur och skärgården. Hos oss kan ni njuta av hembakt fika och lättare luncher i trevlig och vacker miljö.
Våra öppettider är mellan 11.00 - 16.00 alla dagar oavsett väder. Det
finns plats i vår nybyggda glasveranda.
Vi håller er uppdaterade på vår facebooksida ”Café Hildur”.
Vi har en gästbrygga för er som
väljer att ta er till oss sjövägen.
Ni som kommer landvägen följer
Degerbergsvägen 9 kilometer.
Kontaktuppgifter: 070‑309 49 97

Oavsett väder!!

Då är Café Hildur
öppet alla dagar
mellan kl
11.00 -16.00

Ät lunch eller fika
och njut av vår
vackra skärgård!
Varmt välkomna!

D

