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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  



12.00-17.00
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  Välkomna till min hemsida! Här finner du hemsydda och unika kläder och tyger, 
mycket är ekologiskt. Syr även upp på beställning om du hittar ett tyg ...
www.hemsyttasant.se

Jag syr upp kläder på beställning från tygerna i butiken, man kan 
välja modeller och tyg själv. Syr mycket klänningar, tunikor och 
barnkläder, mössor etc.
Gör även repjobb som byta dragkedjor, laga, lappa och fålla mm.

Jag heter Ankie och bor i byn 
Blåsmark, där har jag en liten 
tygbutik, Hemsytt å Sånt. 

Jag säljer främst klädtyger som 
jersey, jogging, mudd, tillbehör 
och lite bomullstyger.

Välkommen att besöka min butik
H.å.S/ Ankie Viklund
Udden 75, 944 92 Blåsmark
073-84 82 697
Hem | H.å.s
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Mina öppettider är alla Måndagar kl 13-20  
och första Söndagen i varje månad kl 10-16  

och efter önskemål. 
Man kan ringa och kolla, är jag hemma är det bara att komma andra dagar också.
Finns på Facebook www.facebook.com/hemsyttasant och instagram @hemsytta-
sant .

Välkommen att besöka min butik
H.å.S/ Ankie Viklund
Udden 75, 944 92 Blåsmark
073-84 82 697
Hem | H.å.s

Har även en liten klädkollek-
tion på Västra Kajens EKO 
magasin under sommaren och i 
skidbacken i Jörn kan ni se en 
maskot ”JörnBjörn” som jag 
har gjort. 
Har detta som en hobbyverksamhet med 
F-skattsedel då jag har ett annat jobb 
också.

Ett urval ur min kollektion



14





Vid den långgrunda sandstranden i Infjärden 
strax utanför Piteå finns Sjulnäs pärla, byaför-
enings sommarcafé. Här kan man fika sommar-
tid, bada vedeldad bastu, grilla. Det finns också 
gungor, möjlighet att spela beachvolley och bou-
le. Anläggningen kan hyras för fester och sam-
mankomster. Perfekt för härliga sommarkvällar.

Välkomna till Sandöns sommarcafé och 
friluftsområde i Sjulnäs

Upplev naturen 
på Jonvallen

1995 återskapade Byaföreningen 
den gamla fäbovallen i Sjulnässko-
gen. 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 baksi-
dan.
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Sjulnäs Byaförenings bagarstuga finns 
mitt i byn. Finns även plats för mindre 

sammankomster. 

Vill ni hyra kontakta:
Birgit Lindberg 070 - 676 63 06

Besök gärna vårt vackra
strandcafé i Sjulnäs i sommar!

Vill ni hyra Sandön 
för födelsedagar, dop 

och festligheter?
För bokning: kontakta Stig Nilsson 

070 - 349 72 47

Bastu med relaxavdelning och litet kök

- plats för 10 -12 personer
Jonvallen för övernattning

För bokning: Stig Nilsson 070 - 349 72 47

Se vad som händer / Sjulnäs Byaförening

Anders Westerberg 070 - 627 08 43

Anders Westerberg 
070 - 627 08 43
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roknäs/stockbäckens byaförening

konstutställning i roka kvarn 24 juni – 2 augusti



roknäs/stockbäckens byaförening



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
	 Grill	 Pizza
Måndag	 11-18
Tisdag	 11-18
Onsdag	 11-18	
Torsdag	 11-18
Fredag	 11-18	 16-20
Lördag	 12-16
Söndag	 11-18	
Dagens	lunch	serveras	11-14	måndag	-	fredag

Vischangrillen
Lillpitevägen	580
Tfn:	0911-24	50	22

Vischangrillen
Långt	 ut	 i	 obygden,	 i	 den	 djupa	 skogen,	 dyker	 det	 oförhappandes	
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
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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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Från solsken till 2-hål i väggen.

Sikfors gamla kraftverk, som idag ägs av Sikfors Intresseförening, togs i drift 
1912, och blev då Norrbottens första större kraftverk.

Det var Sikfors kraftverk som startade elektrifieringen av den Norrbottniska  
industrin, varav Luleå Träsliperi AB i Karlshäll var den första industrin.

Kraftverket, med dess kulturhistoria, är öppet för bokade grupper,  
minst 8 pers under tiden Juni—Oktober.

Öppen guidning/visningar för allmänheten sker vid 1 eller 2 tillfällen i 
sommar! Håll utkik efter tider på hemsidan och/eller Facebook. 

Guidningen utgår från Sikfors Konferens, där bokning och betalning sker.  
Pris 80:-/pers.

Sikfors Intresseförening: www.sikfors.com och bokning sker via  
Sikfors Konferens & Fritidsby.

Telefon: 0911-700 77. Eller: 073-184 00 43. 
E-post: info@sikforskonferens.se 
Hemsida: 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. 

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!

Tel. 0911-700 77 www.sikforscamping.se

VACKERT UTFLYKTSMÅL
- SIKFORS KONFERENS

INTILL PITE ÄLV
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Välkommen till Barbros Perenner & Träd i Pålberget
Öppet Mån-Fred. 12.00-18.00
 Lör. 12.00-16.00
 Sön. Stängt.

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.

Nu 
i CORONA tider:
HÅLL AVSTÅND.

Självplock. 
Betala med Swish  

eller kontanter.



Murano glashängen
handtillverkade i Kina

Murano glashängen tillverkas för 
hand i Kina och direktimporteras där-
ifrån för att kunna erbjuda en produkt 
till bästa pris och med bästa kvalitet.

Många modeller med matchande 
band och förvaring i tygpåsar.

Varför inte överraska vännen med en exklusiv present från fjärran land
Köp Murano glashängen
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Stiga och Robomow.
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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	vi-
dare	österut	i	riktning	mot	kusten.	Då	
kommer	du	fram	till	

Borgaruddens Camping & Havsbad!
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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

Borgaruddens camping	 är	 en	 idyllisk	
camping	som	ligger	i	ett	naturskönt	område	
ute	vid	havet.	
Vår	camping	erbjuder	husvagnsplatser,	stu-
gor	och	tältplatser	som	ligger	mer	eller	min-
dre	 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	uterestaurang	kan	du	äta	en	bit	mat	
och	avnjuta	t	ex	ett	glas	vin,	och	vissa	kvällar	
under	högsäsong	har	vi	även	i	år	våra	popu-
lära	grillkvällar	med	musikunderhållning.

Varmt välkommen till en av Piteås vackraste platser. 



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.

Aktiviteter/Service
Fotbollsplan,	lekpark,	
minigolf,	 bad	 och	
hundbad,	restaurang,	
servicehus,	butik.

Stugor

2-bäddsstuga
Minikök,	kylskåp	samt	utemöbler.

Gäddan, 4-bäddsstuga
Kylskåp,	 nära	 till	 servicehus	 där	 det	
finns kök med micro och spis. Havs-
utsikt.

4-bäddsstuga
Varmt	och	kallt	vatten,	micro,	mini-
kök	och	kylskåp	samt	utemöbler.

Stor 4-bäddsstuga
Chans	 till	 extrasäng,	 har	 varmt	 och	
kallt	vatten,	wc,	dusch,	minikök,	mi-
cro	och	kylskåp	samt	utemöbler.
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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

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.

Ställplats Rosvik

Stor sal med scen och ljudanläggningFullt utrustat kök/Café

ROyaL kan hyras av föreningar, företag och pri-
vatpersoner. 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



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

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

Caravan Parking Space Rosvik
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piteUnika är en ekonomisk 
förening som i mer än 15 år 
arbetat med att skapa, 
samla och presentera 
upplevelser från Piteå.  

Våra medlemmar är allt från 
stora boendeanläggningar 
till enskilda konsthantverkare. 
De flesta har sin verksamhet 
på landsbygden, alla har 
natur och kultur  i fokus. 

piteUnika är stolt projekt-
ägare för Solanderleden, en 
ny 22 mil lång vandringsled 
mellan Kallax, Luleå och 
Jävre, Piteå. 

Om du vill veta mer om oss 
och våra medlemmar, besök 
föreningens hemsida på 

www.piteunika.se 
Hjärtligt välkommen till oss 
och till unika Piteå! 
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Missa inte det roliga!    
Följ oss på Facebook så 
får du uppdateringar om 
event, öppettider, 
rabatter, tips om 
besöksmål, sevärdheter, 
aktiviteter med mera: 

www.facebook.com/piteUnika
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