
Sommarguide 2021

Upptäck Skellefteå
genom våra digitala guider
VANDRA, PADDLA, CYKLA ELLER FISKA I SOMMAR

Kustens och 
skärgårdens pärlor

SMAKA PÅ SKELLEFTEÅ
I SOMMAR

SOMMARCAFÉER OCH RESTAURANGER

Upplev det bästa kusten kan erbjuda 
bland öar, stränder och hällor

Samla upplevelser
med hemesterkortet

samla koder på s.12-13 och vinn ett presentkort
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SILLHÄLLORNA

En av Skandinaviens
största cykelparker

Paddla i hav,
sjö och älv

HEMESTERTIPS

Runt om i Skellefteå finns goda möjligheter till vandring längs varierande leder. 
Allt från 3 till 80 km långa. Utmed de flesta av lederna finns rastplatser och sevärdheter, 
och i anslutning till ett par av dem även boendemöjligheter, caféer och restauranger. 
Skanna QR-koden för information om lederna och om sommarens vandringskort.

GÅ TILL VÅR 
VANDRINGSGUIDE!

Ett stenkast från Skellefteå centrum, 
uppe på Vitbergets topp hägrar en av 
Skandinaviens häftigaste cykel- 
anläggningar med alternativ för så väl 
nybörjaren som den erfarna cyklisten. 

EN LODGE, ETT UTKIKSTORN
OCH 8 VANDRINGSLEDER

LÄS MER OCH HITTA FLER UTOMHUSAKTIVITETER PÅ VISITSKELLEFTEA.SE

TOMAS TIPSAR – 
ORIENTERING FÖR ALLA

Vandring Cykling & Paddling

MALINS 
CYKELFAVORITER!
Min absoluta favorit är Klinten som 
ligger ovanför Skatan, Boviksbadet. 
Från Boviksbadet bjuds man på  
härligt sugande uppförsbackar och 
väl framme finns en grillplats, ett 
vindskydd och en fantastisk utsikt.

Längtar man efter en långtur kan 
jag rekomendera att cykla längs den 
gamla järnvägen från vattenverket 
i Slind till Boliden. Avsluta med ett 
stopp på mysiga Café Strandudden 
innan hemresan. 

Kalvträsk är ett riktigt vandringsmecka med flera fina 
leder att välja bland. Mitt på Vitbergets topp står ett 
utkikstorn väl värt ett besök. Avsluta med mat och 
boende på gemytliga White Mountain Lodge.

Kring Lövånger hittar du sex cykelleder av olika 
längd och med många fina upplevelser efter  
vägen. Kombinera cykelupplevelsen med mat och 
boende på Lövångergården och Lövånger Kyrkstad. 

I Bygdsiljum finns kommunens enda liftburna  
downhillpark med 9 nedfarter i varierande  
svårighetsgrad. Läs mer på bygdsiljumsbacken.se

Det finns många fina vatten att paddla i 
Skellefteå med omnejd. Både lugna och 
vilda. Kågefjärden, Burviksfjärden och 
Finnforsån för att nämna några. 

Mer info om Kalvträsk: kalvtrask.se

Cyklar finns att hyra vid cykelarenans pumptrack 
Läs mer på på visitskelleftea.se/cykla

BYGDSILJUM BIKE PARK
Kajakuthyrning: Skellefteå Kanotklubb, Swenature, 
Bureå Camping och Burträsk Camping 
Läs mer på: visitskelleftea.se/paddla

SKELLEFTEÅ BIKE ARENA

UPPLEVELSEFYLLD  
CYKLING KRING LÖVÅNGER
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HITTA UT
Ett populärt, lättillgängligt och kostnadsfritt  
orienteringskoncept som gör premiär i Skellefteå. 
Ladda ner appen Hitta ut, eller hämta karta på 
Turistcenter, och leta checkpoints i stads- och 
tätortsmiljöer runt om i hela kommunen.

NATURPASSET
Naturpasset är ett utmärkt sätt att prova på  
orientering. Kartan är ditt pass till naturen där  
kontrollerna finns tillgängliga hela sommaren.  
Passen finns att köpa på bl.a. Apoteken  
och Turistcenter.

MISSA INTE

Vandringskortet
och Top of Skellefteå

Vandra i sommar och 
upplev Skellefteå till fots



Två kyrkstäder –  
tusentals historier
Lövånger Kyrkstad och Bonnstan är två av 
Skellefteås mest populära kulturminnen.  
I århundraden har här skapats historier och  
du är välkommen att skapa din alldeles egen.

Foto: @livetpabacken

Utflyktsmål & upplevelser

Tre aktiviteter att bocka av i sommar

GUIDADE VB-OST TURER PÅ 
EDELVIKS HERRGÅRD

SKELLEFTEÅ 
ADVENTUREPARK

ALHEMS TRÄDGÅRD

Romeo & Julia

Besök Alhems blomstrande sommaroas och njut av 
deras lyxiga gelato eller en äkta napolitansk pizza. 

Besök Edelvik i Burträsk och ta del 
av en guidad tur om Västerbottens-
ostens historia. Provsmaka den 
mytomspunna osten och köp med 
dig en bit hem eller avsluta med 
fika på Edelviks trädgård.

Alltifrån en 80 meter lång zipline 
som garanterar skönt sug i magen till 
ett barnäventyr ett par meter ovan 
marken. På Skellefteå Adventurepark 
klättrar du banor, i träden. Rejäla ut-
maningar anpassade för såväl stora 
som små äventyrare.

FLER TIPS PÅ UTFLYKTSMÅL & UPPLEVELSER HITTAR DU PÅ VISITSKELLEFTEA.SE

För andra sommaren i rad spelar Västerbottens-
teatern sin hyllade tolkning av klassikern Romeo 
& Julia i den vackra Medleforsparken.
Läs mer och boka via vasterbottensteatern.se

AKTUELLA EVENEMANG 
hittar du alltid i vår evenemangs- 
kalender på visitskelleftea.se

ÅRETS SOMMARTEATERÅRETS SOMMARTEATER

Följ @visitskelleftea
FÖR INSPIRERANDE UTFLYKTSMÅL OCH STORIES 

PSSSST!

Utflyktsmål & upplevelser

Lättillgängliga fiskevatten

FISKETIPS FRÅN 
GUIDEN JONATHAN

Våga prova på flugfiske! Jag träffar 
många genom mitt jobb som aldrig 
vågat prova flugfiske men som blir 
frälsta efter första fisken på torrfluga. 
Ett tips är att fiska gädda med fluga. 
Gäddan är ofta huggvillig.

Träna upp ditt fiske-öga. Ta fram 
kaffetermosen och ta dig tid att  
analysera vattnet innan du kastar  
första kastet. Vart kan fisken stå? 
Finns det nån speciell struktur på  
vattnet? På så vis blir ditt fiske  
effektivare och roligare med tiden.

Våga fråga – ta hjälp. Tycker du att det 
är svårt att planera ditt fiske? Fråga 
lokala fiskare, i fiskebutiken eller  
varför inte anlita en erfaren  
fiskeguide för maximal fiskelycka!

I Skellefteå finns fina fiskemöjligheter i så väl älv som 
sjö och hav. Byskeälven är en av Sveriges  
bästa laxälvar och i våra insjöar lurar gäddorna i  
vassen. Skellefteälven är perfekt för havsöring och lax 
för dig som söker en stadsnära fiskeupplevelse.

Pssst! För ungdomar upp till  
16 år är det mesta fisket gratis.
Skanna QR-koden och besök
vår nya fiskeguide.

Vill du veta allt om vandring, cykling eller paddling i 
Skellefteå?  Ska du planera ett besök i Skellefteå  
centrum eller på vackra Bjuröklubb? Kolla in våra  
matnyttiga guider på visitskelleftea.se/guider 

Besök våra guider

En heldag i Svansele
I Svansele finns tillräckligt med upplevelser för att fylla 
en heldag och mer därtill. Besök vildmarksutställningen 
och testa den omtalade vildmarksbuffén. Rid på islands- 
hästar genom vacker vildmark eller hyr en fyrhjuling  och 
besök något av Svanseles alla fiskevatten.

SKELLEFTEÅ GOLFKLUBB,
RÖNNBÄCKEN

Trevlig och naturskön 18+9- 
hålsbana och en stor driving range.  
För nybörjare som vill prova på golf 
finns en 9-håls Pay & Play-bana. 
Missa inte heller ett besök på golf- 
restaurangens fina uteservering.
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Aftondyningar 
& dopp från 

solvarma hällor

Tre goda utflyktsmål vid havet

UPPLEV MIDNATTSLJUSET 
VID IDYLLISKA MUNKVIKEN

TURBÅTAR I  
SKELLEFTEÅ

Vackert beläget vid havet, utanför Lövång-
er, ligger Munkviken. En riktig sommaroas 
med fin badstrand, ett sommarcafé och  
en enkel gästhamn. Upplev det vackra  
midnattsljuset från stranden, hyr en kanot 
eller vandra upp på närbelägna Vardberget 
och skåda ut över havet.

Ett stenkast från Kurjovikens gäst-
hamn ligger Kurjovikens sjökrog. 
Besök den stora uteserveringen 
och njut av fin à la carte, lokal- 
producerad öl från Fermenteriet 
och gin från Kurjovikens Bränneri, 
som bägge tillverkas i samma  
byggnad som restaurangen.

Njut av utsikten uppe vid fyren och av 
mat och fika i den gamla fyrvaktar- 
bostaden. Handla med dig lokala  
delikatesser från Matverkets nya 
saluhall belägen i Spanarstugan.  
Receptet för en utmärkt utflyktsdag.

KINNBÄCKS SKÄRGÅRDSTURISM
Mellan Kinnbäck och Pite-Rönnskär går schemalagda 
båtturer under sommaren. Det går även att boka  
privata turer för den som önskar.

Läs mer och boka på kinnbackskargard.se

Läs mer och boka på nordisk-sjotaxi.se

NORDISK SJÖTAXI
Önskar du att komma dig ut till Gåsören, Hamnskär  
eller någon annan av våra Skärgårdsöar? Nordisk 
Sjötaxi kör både enligt turlista och som taxi.

KURJOVIKENS SJÖKROG 
OCH GÄSTHAMN

CAFÉ FYREN OCH 
MATVERKET PÅ BJURÖKLUBB

Upptäck kustens &
skärgårdens alla pärlor

SKÄRGÅRDSGUIDEN

Skellefteå har, med sin 40 mil långa kust och sina 695 öar, ett skärgårdsliv värt att utforska. 
Oavsett ifall du längtar efter långa vackra sandstränder, välkomnande gästhamnar eller 
gemytliga hamncaféer så finns något för dig, samlat i vår rykande färska skärgårdsguide.

Kust & Skärgårdsliv Kust & Skärgårdsliv

BOENDE I SKÄRGÅRDEN

PITE-RÖNNSKÄRS VANDRARHEM
Ta chansen och upplev en natt i det gamla  
lotshuset precis som fyrmästaren och lotsen gjorde 
under 1900-talet. Boka via Kinnbäcks skärgårdsturism. 

FYREN PÅ BJURÖKLUBB
40 m.ö.h. i den gula fyren finns ett boende för upp till 
7 personer. Upplev den vidsträkta utsikten  och njut 
av frukostpåsen på morgonen.

LOTSHUSET & ANNEXET PÅ HAMNSKÄR 
Bo längst ut i skärgården på den charmiga ön Hamnskär 
utanför Furuögrund. Bokning av boende samt transport 
till och från ön görs via Nordisk Sjötaxi.

MUNKVIKEN
Bo i Volontärstugan i idylliska Munkviken med  
havsutsikt och tillgång till bastu, badtunna och en 
skyddad badstrand. 

BO PÅ EN FLOTTE
Utanför Danielsten i Bureå ligger en flotte med två 
stugor och en bastu på. Ett unikt boende som bokas
via Bureå Camping.

FLER SKÄRGÅRDSTIPS HITTAR DU PÅ VISITSKELLEFTEA.SE

Instaspot!
GULA FYREN 

PÅ BJURÖKLUBB
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KOLLA IN VÅR 
SKÄRGÅRDSGUIDE!

I det gamla hamnmagasinet, längst 
ut i Furuögrund ligger Furuögrunds 
hamncafé känt för sina lyxiga räk-
mackor. Ett populärt utflyktsmål som 
du når så väl med båt och bil, eller 
varför inte till fots, vandrandes längs 
Furuögrundsleden? 

FURUÖGRUNDS HAMN-
CAFÉ & GÄSTHAMN
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Mat & Dryck Mat & Dryck

ISABELLS FAVORITER
Saluhallen i Burträsk samlar flera lokala 
aktörer i en och samma lokal. Det är ett 
så mysigt ställe! Här handlar du direkt av 
bonden och slipper alla mellanhänder.

KRAV-märkta Bergmark gård har en 
jättefin gårdsbutik där de säljer nötkött 
från egna kor. Korna betar utomhus under 
större delen av året och har en fantastisk 
utsikt över sjön Lillvattnet. 

På Reko-ring kan du också köpa mat direkt 
från lokala aktörer. Beställ i Facebook-
gruppen REKO-ring Skellefteå, och 
hämta sedan ut varorna vid deras fysiska 
marknader.

Vad vore en sommar
utan våra sommarcaféer?

HEMESTERTIPS

Sommaren är för många synonymt med fika, så det är inte konstigt att  
antalet caféer runt om i Skellefteå mångdubblas under sommaren.  
Isboden, Svedjan Bageri, Lanthandeln, Skråmträsk Kvarn och Edelviks  
Trädgårdscafé för att nämna några. Skanna QR-koden för våra bästa cafétips.

Oavsett ifall du söker lokala charkprodukter,  
nyskördade grönsaker, hantverk eller konst så finns 
ett stort utbud av gårdsbutiker runt om i Skellefteå. 
De flesta håller öppet under sommarmånaderna, 
eller öppnar för just dig ifall du hör av dig innan.

Smaka på Skellefteå

Besök våra
lokala gårdsbutiker

FLER TIPS PÅ RESTAURANGER, CAFÉER OCH PRODUCENTER HITTAR DU PÅ VISITSKELLEFTEA.SE

Hitta gårdsbutiker på visitskelleftea.se/gardsbutiker

Under sommarmånaderna, när solen knappt går ner och dagarna 
obemärkt övergår till kväll så finns det inget bättre än att sitta på en 
uteservering med nära och kära. Addera läckra smaker, nytänkan-
de menyer, lokala produkter samt ett gott värdskap så har du fina 
restaurangupplevelser som väntar på dig. 
Skanna QR-koden för fler restaurangtips.

HEMESTERTIPS
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Aldrig förr har uteserveringarna känts så  
angelägna som denna sommar. Att få äta och 
dricka gott och umgås med nära och kära.

Vi har samlat de flesta uteserveringarna på ett 
och samma ställe så du ska slippa söka: 
visitskelleftea.se/uteserveringar

NJUT AV SOMMAREN PÅ 
EN AV ALLA UTESERVERINGAR

JON OSKAR TIPSAR OM  
LOKALA PRODUCENTER
Det finns många duktiga producenter i vår närmiljö vilket 
var en av anledningarna att vi valde att starta Bryggar-
gatan i just Norra Sverige. Svedjan Ost är en av dem där 
Pär och Johanna fortsätter outtröttligt sin strävan mot 
den perfekta Osten.

Strömsholms Lantbruk är köttgården med fokus på 
premiumkött. Även om huvudproduktionen görs för 
oss restauranger ser Simon till att privatpersoner kan 
komma förbi i gårdsbutiken och köpa med sig extra fint 
och hängmörat kött.

Våra två lokala bryggerier Fermenteriet som sedan 
start vågat sticka ut hakan och gå sin egen väg, och 
Skellefteå Bryggeri som varit ett självklart inslag varje 
sommar.

Ògin Distillery är ett av Sveriges absolut minsta hant-
verksdestillerier. Med noga utvalda och handplockade 
råvaror destillerar Ógin sitt gin vid havet i Boviken för att 
sedan mogna i harmoni med naturen.
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Ett helt hus fyllt med experiment och roliga utmaningar. 
Så kan man beskriva Exploratoriet beläget på Nordanå. 
Interaktivitet och upptäckarglädje är nyckelorden som 
lockar till upplevelser för hela familjen.

Familjeaktiviteter

Djupt in i Vitberget hittar du 
ett utmanande äventyr för så 
väl kompisgänget som familjen. 
Hur många questar klarar du? 

Glänta på dörren till det förflutna! 
På gården Rismyrliden kan gammal 
som ung uppleva livet på en  
bondgård från tidigt 1800-tal.

BODA BORG RISMYRLIDEN LILLEPUTTLANDET
En ”sagolik” sommarpark med  
massor av kul för barnen. Vad sägs 
om aktiviteter skattjakt  
och indianstig?

Väck din nyfikenhet
på Exploratoriet!

Följ @skellefteatipsar

Handla lokalt i sommar
I Skellefteå centrum, på Solbacken och Söder hittar 
du ett brett utbud av allt du behöver!  
Skanna QR-koden för fler shoppingtips.

Den perfekta sommarpresenten som gäller i över 
100 butiker, caféer, restauranger, gym, salonger  
och hotell i Skellefteå Centrum.

När du handlar secondhand handlar du klimatsmart. 
I Skellefteå finns ett brett utbud av secondhand- 
butiker och vi har samlat ihop de flesta åt dig. 
Listan hittar du på visitskelleftea.se/secondhand

Shopping

LÄS MER OCH HITTA FLER FAMILJEAKTIVITETER PÅ VISITSKELLEFTEA.SE

MAYMUNS TIPS
TILL BARNFAMILJER

FÖR FINA ERBJUDANDEN OCH TIPS PÅ EVENEMANG

PSSSST! SKELLEFTEÅ CENTRUMS PRESENTKORT

Vid Bryggarbacken finns 
en trevlig lekmiljö med  
rutschbana, hängmattor 
och klättervägg för barn. 
Vattentorget förgyller 
staden med ljus, ljud och 
varmt vatten och man kan 
leka och röra sig mellan 
vattenstrålarna utan att ens 
behöva bli blöt. 

Höghöjdsbanorna  på  
Skellefteå Adventurepark är 
ett pulshöjande äventyr där alla 
kan hitta en lagom utmaning  
att övervinna!Vad är mysigare än den unika butiken på hörnet, eller 

det lokala konceptet som bara finns här och inte där.
Läs mer på visitskelleftea.se/unikabutiker

HANDLA SECONDHAND

UNIKA BUTIKER
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På 2360m2 erbjuder  
Trampolinhuset dig en unik  
inomhusupplevelse fylld av  
hisnande trampoliner,  
hinderbanor och foam pits. 

TRAMPOLINHUSET

LÄS MER OM 
SHOPPING!

Foto: @vasterdrottningen
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Klättra i höghöjdsbanorna på Skellefteå 
Adventurepark

Spring ner till botten av Marranäsvältan  
i Fällfors och upp igen

Spela golf på Rönnbäckens Golfanläggning. 
Gäller även Pay&Play. 

Vandra ut till Sillhällorna och ta en bild vid 
den sittande sjöjungfrun

Boka en tur ut i skärgården  
med Nordisk Sjötaxi

Se årets sommarteater Romeo & Julia från 
Västerbottensteatern i Medleforsparken

Gå en runda på Skellefteå äventyrsgolfbana  
vid Skellefteå Camping

Hyr kanot eller kajak från Skellefteå kanot-
klubb och paddla ut från vackra Kanotudden

Ladda ner appen Hitta ut och leta check-
points i stads- och tätortsmiljöer

Utmana dina vänner eller din familj i en 
gokart på Skellefteå Karting Arena

Hyr pedalbåtar från Burträsk Camping och 
upplev det vackra Burträsket

Gör det ultimata hoppet på  
Trampolinhuset i Skellefteå

Bocka av minst 3 badplatser i sommar. Hela 
listan finns på visitskelleftea.se

Hyr cykel av Holmgård Cykel & Uthyrning 
och testa Skellefteå Bike Arena

Bestig utkikstornet i Vitbergets natur- 
reservat och titta ut över vackra Kalvträsk

Besök Sveriges största Vildmarksutställning 
på 1100 m2 i Svansele

 
 
 
Bo en natt på en flotte i Bureå med  
möjlighet att hyra kajaker, SUP mm

Bo enkelt på nybyggargården där lyxen är 
”olyxen” i Melipona

Bo en natt på Hamnskär, inklusive  
båttransfer med Nordisk Sjötaxi

Övernatta i fyren på Bjuröklubb och vakna 
upp med oslagbar utsikt över havet 

Boka ett av Lövångergårdens boendepaket 
med vandring, cykel eller heldag i Bjuröklubb

Unna dig en natt på White Mountain Lodge i 
Kalvträsk och utforska den vilda omgivningen

Boka ett av Burträsk Campings boendepaket 
med bad, mat ute och pedalbåtar i träsket 
 
Övernatta i vandrarhemmet Pite-Rönnskär 
och vakna upp med fyren som granne

Boka upplevelsepaketet Häst Get Away i 
Svansele, paketerat av Horses of Taiga

Nyttja den lyxiga allemansrätten och tälta 
en natt ute i naturen 
 
Övernatta på anrika Stiftsgården och ta en 
dagstur på cykel runt Skellefteälven

Bo en natt på Hotel Aurum, köp med en 
lunchpåse eller träna på utegymet

Njut av Orangeriet på Aurum hotel och 
deras omsorgsfullt tillagade mat för alla 
 
Ta en fika på Svedjan Ost och Bageri 
och njut av lugnet bredvid kohagen

Besök Kurjovikens sjökrog ett stenkast från 
havet för en lunch, fika eller á la carte 

Njut av underbar mat hos White Mountain 
Lodge i Kalvträsk 
 
Fika i Café Lanthandeln och kika runt på 
Nordanå området

Njut av mat eller fika med utsikt över havet 
vid Furuögrunds hamncafé 
 
Besök Burträsk Saluhall och handla med dig 
fina lokala råvaror till dagens middag 
 
Handla Neapolitansk pizza eller gelato 
från Alhems Trädgård

Besök Våffelstugan i Lövångergården och 
prova en våffla med olika smakkombinationer

Ät och fika gott hos anrika Stigs Konditori 
 
 
Besök mysiga Cafe Kanel och ät både 
fika och lunch

KRYSSA 
SJÄLV

KRYSSA 
SJÄLV

KRYSSA 
SJÄLV

KRYSSA 
SJÄLV

KRYSSA 
SJÄLV

KRYSSA 
SJÄLV

UPPLEVELSER & UTFLYKTSMÅL

SMAKA PÅ SKELLEFTEÅ

UPPLEVELSER MED  ÖVERNATTNING

Hemesterkortet

KRYSSA 
SJÄLV

KRYSSA 
SJÄLV

KRYSSA 
SJÄLV

KRYSSA 
SJÄLV

KRYSSA 
SJÄLV

KRYSSA 
SJÄLV

KRYSSA 
SJÄLV

KRYSSA 
SJÄLV

KRYSSA 
SJÄLV

KRYSSA 
SJÄLV
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Efter ett helt år av att mest sitta hemma och träffa få människor är längtan stor efter
 äventyr och upplevelser. Passa därför på att upptäcka Skellefteå och alla platser runt

omkring under din hemester.
 

För att hjälpa dig hitta nya smultronställen har vi tagit fram ett hemesterkort med 66 
konkreta tips så att du kan semestra på hemmaplan. Du har garanterat massor kvar att

uppleva i Skellefteå, och i år är det dags! Tävlingsreglerna hittar du längst ner på nästa sida.

Samla minst 3 koder i de gröna fälten så kan du vara med och tävla om 5 st presentkort  
á 1000 kr. Koderna får du från personalen på respektive ställe.

De övriga aktiviteterna och upplevelserna märkta med KRYSSA SJÄLV         är ytterligare 
förslag på hur du förgyller din hemester i sommar. Läs mer om alla upplevelser och  
skicka in ditt tävlingsbidrag senast den 31 augusti på visitskelleftea.se/hemester  

eller lämna in hemesterkortet på Skellefteå Turistcenter. 

This is our staycation guide to help you plan your summer and experience more of  
Skellefteå. You can even win 1 of 5 gift cards if you gather at least 3 codes. 

Download the English version of the staycation guide and find more info  
about the challenge at visitskelleftea.se/staycation

UPPLEV SKELLEFTEÅ I SOMMAR OCH VINN 1 AV 5 PRESENTKORT

SÅ TÄVLAR DU:

Besök Munkvikens sommarcafé för en  
picknick på hällorna till vågornas brus 
 
Upptäck en italiensk restaurang med 
norrländsk inspiration hos La Cena 
 
Ta en fika på KRAV-certifierade Skråmträsk 
Kvarn, beläget i byns gamla kvarn

Njut av fika, mat eller något gott att  
dricka på Isboden

Köp med take away och ät hemma, på 
stranden, eller var du vill 
 
Njut av Vilda Kockens mat vid vatten i 
Pite Rönnskar 

Njut av en lättare lunch eller sötsak i 
herrgårds miljö hos Edelviks Trädgård

Ät en lunch, middag eller ta något gott att 
dricka på Restaurang Rustique

Njut av utsikten och gott fika hos  
Café Strandudden

Upplev mat från södra USA hos  
Texas Longhorn

Besök Kyrkholmen, ett av sommarens  
skönaste utflyktsmål med gott fika

Samla Questar tillsammans med familjen eller 
vännerna på Boda Borg

Boka en guidad fisketur i Byske och Åbyälvar 
samt vid kusten med Magofishing

Köp hem lokal mat från Matverket både i 
stan och Bjuröklubb

Spela det fartfyllda spelet paintball utomhus 
i skogen med Flashpoint Event i Byske

Upplev Skellefteås enda liftburna downhill 
cykling vid Bygdsiljum Bike Arena

Boka en guidad tur på microbryggeriet  
Fermenteriet beläget ute i Kurjoviken

Top of Skellefteå – Bestig någon av 
10 utvalda toppar

Tagga Medlefors på sociala medier när du 
spelar discgolf på Medlefors discgolfbana  
 
Besök LEGOutställningen eller de nya 
minigolfbanorna i Bureå Camping

Vandra ut till Burehällorna och ta en bild vid 
den underbara kustutsikten

Upplev sommarens berättarvandringar.  Köp 
biljetter och få koden på Turistcenter.

Boka ditt besök hos Barnsia på Skellefteå 
museum, en lek- och lärmiljö för barn 0-6 år

Upptäck naturen från ryggen på en isländsk 
häst med Horses of Taiga

Prova på orientering med Naturpasset. Ett 
utmärkt sätt att upptäcka naturen.

Hitta experiment och roliga utmaningar hos 
Exploratoriet på Nordanå. 

Besök vildmarksgruvan i Varuträsk, en av 
världens förnämsta mineralsamlingar

#BACKA 
SKELLEFTEÅ
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A whole house full of experiments and fun challenges. 
So can be described Exploratoriet, located on Nordanå. 
Experiences for the whole family, with interactivity and 
discovery in focus.

Open the door to the past!  
Rismyrliden farm lets young and 
old to experience life on a farm 
from the early 1800s.

RISMYRLIDEN

Wake up your curiosity  
at Exploratoriet!

Follow @skellefteatipsar

Shop locally this summer
Shops in the city center, at Solbacken and southside 
offer a large choice of everything you need.  
Scan the QR code for more shopping tips.

The perfect summer gift valid in over 100 shops, 
cafés, restaurants, gyms, beauty salons
and hotels in Skellefteå city centre.

Shopping second hand is climate-smart. In Skellefteå 
there is a wide range of second hand shops and we 
have collected most of them for you. The list can be 
found at visitskelleftea.se/second-hand

MAYMUN’S TIPS
TO FAMILIES

FOR SHOPPING OFFERS AND EVENT IDEAS

PSSSST!SKELLEFTEÅ CITY CENTRE’S GIFT CARD

Bryggarbacken offers 
a nice playground with 
slides, hammocks and a 
climbing wall for children. 
The water fountain gilds 
the city with light, sound 
and warm water and you 
can play without even 
having to get wet.

The high-altitude adventure 
track at Skellefteå Adventure 
Park is an exciting adventure 
for anyone looking for a 
challenge to overcome!

SECOND HAND SHOPPING

DESTINATIONS OF SWEDISH LAPLAND  SKELLEFTEÅ 1011

READ MORE 
ABOUT SHOPPING!

Foto: @vasterdrottningen

Is there anything more pleasant than visiting the unique 
store on the street corner, or the local store concept that 
exists only here and not anywhere else?  
Read more at visitskelleftea.se/uniqueshops

UNIQUE BOUTIQUES

LILLEPUTTLANDET
A ”fabulous” summer park with 
lots of fun for the kids. How 
about activities like the children’s 
traffic city or a treasure hunt?

Challenging adventure awaits 
groups of friends and family 
deep into Vitberget. How many 
quests will you complete?

BODA BORG

Trampolinehuset offers 
2360m2 of a unique indoor 
experience filled with breath-
taking trampolines, obstacle 
courses and foam pits.

TRAMPOLINHUSET

FIND MORE FAMILY ACTIVITIES ON VISITSKELLEFTEA.SE/EN

Family activities Shopping



ISABELL’S FAVOURITES
Burträsk Saluhall gathers several local 
producers in the same room. It is such a 
cozy place where you buy directly from  
farmers, avoiding all intermediaries

KRAV-certified Bergmark Gård has a 
really nice shop where they sell beef from 
their own cows. The cows graze outside for 
most of the year with a great view over the 
Lillvattnet lake.

You can also buy food directly from local 
producers at REKO-ring. Place your  
orders in the REKO-ring Skellefteå group 
on Facebook amd retrieve the goods at 
their physical markets.

What would summer be
without our summer cafés?

STAYCATION TIPS

Summer is for many synonymous with coffee excursions, so it’s no wonder that 
the number of cafés around Skellefteå is multiplied during the summer.
Isboden, Svedjan Bageri, Lanthandeln, Skråmträsk Kvarn and Edelviks trädgårds-
café to name a few. Scan the QR code for more café tips.

Taste of Skellefteå
During the summer months, when the sun barely sets and the days 
go unnoticed into the evening, there is nothing better than sitting 
at an outdoor terrace with loved ones. Add delicious flavours, inn-
ovative menus, local products as well as good service and you get 
great restaurant experiences waiting for you. 
Scan the QR code for more restaurant tips.
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Never before have outdoor terraces felt so  
important as this summer. To enjoy food and spend 
time with loved ones. 

We have collected most of the open-air cafés in 
one place so you will not have to search:  
visitskelleftea.se/open-air-cafe

ENJOY SUMMER AT
AN OPEN-AIR CAFÉ

JON OSKAR’S TIPS ON 
LOCAL PRODUCERS
There are many talented producers around us, which 
was one of the reasons we chose to start Bryggargatan 
in Northern Sweden. Svedjan Ost is one of those, where 
Pär and Johanna continue to tirelessly strive towards the 
perfect cheese.

Strömsholm Lantbruk has a focus on premium beef 
meat. Although most of his production is made for us 
restaurants, Simon makes sure individuals can stop by 
the farm shop to buy extra fine dry-aged meat.

Our two local breweries: Fermenteriet, which since 
inception has dared to stick their neck out and go their 
own way, and Skellefteå Brewery which is a natural 
element of every summer.

Ògin Distillery is one of Sweden’s smallest craft  
distilleries. Ògin’s gin is distilled with carefully selected 
and hand-picked raw products by the sea in Boviken to 
then mature in harmony with nature.

Eat & DrinkEat & Drink

FIND MORE TIPS ON RESTAURANTS, CAFÉS AND LOCAL PRODUCERS ON VISITSKELLEFTEA.SE/EN

Whether you are looking for local meat products, 
freshly harvested vegetables, crafts or art, there is 
a large selection of farm shops around Skellefteå. 
Many stay open during the summer or will welcome 
you if you contact them before your visit.

Visit our
local farm shops

Locate farm shops on visitskelleftea.se/farmshops

STAYCATION TIPS
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Evening swells & 
baths from the sun 

warmed seaside

Three delicious outgoings by the sea

EXPERIENCE THE MIDNIGHT 
LIGHT IN IDYLLIC MUNKVIKEN
Beautifully situated by the sea, outside 
Lövånger, is Munkviken. A real summer oasis 
with a nice beach, a café and a simple  
marina. Experience the beautiful midnight 
light from the beach, rent a canoe or hike up 
the nearby Vardberget and look out  
over the sea.

A stone’s throw from Kurjoviken 
marina is Kurjoviken Sjökrog. Visit 
the large outdoor terrace and enjoy 
fine à la carte, locally produced 
beer from Fermenteriet and gin 
from Kurjoviken Distillery, both of 
which are manufactured in the 
same building as the restaurant.

Enjoy the view up from the lighthouse 
and the food and coffee at the old 
lighthouse keeper quarters. Shop 
local delicacies from Matverket’s new 
indoor market. The recipe for a great 
day out.

KURJOVIKENS SJÖKROG 
AND MARINA

CAFÉ FYREN AND 
MATVERKET AT BJURÖKLUBB

Discover the coast &
all archipelago gems

ARCHIPELAGO GUIDE

With 400 km long coastline and its 695 islands, Skellefteå’s archipelago is worth exploring. 
No matter if you crave long beautiful sandy beaches, welcoming marinas and cozy harbor 
cafés, there is something for you, gathered in our brand new archipelago guide.

ACCOMMODATION IN THE  
ARCHIPELAGO
THE PITE-RÖNNSKÄR HOSTEL
Spend a night in the old pilot house just like the 
lighthouse master and the pilot did during the 1900s. 
Book through Kinnbäcks skärgårdsturism.

THE BJURÖKLUBB LIGHTHOUSE
The yellow lighthouse has an accommodation for up 
to 7 people, 40 meters above sea level. Experience 
the views and enjoy the breakfast bag in the morning.

THE HAMNSKÄR PILOT HOUSE AND ANNEX 
Stay far out in the archipelago on the charming island 
Hamnskär outside Furuögrund. Reservation of accommo-
dation and transport is made through Nordisk Sjötaxi.

MUNKVIKEN
Stay in the Volunteer cottage in idyllic Munkviken 
with sea views and access to the sauna, hot tub and a 
protected beach.

STAY ON A RAFT
Outside Danielsten in Bureå these is a raft with two 
cabins and a sauna. A unique accommodation booked 
through Bureå Camping.

FLER SKÄRGÅRDSTIPS HITTAR DU PÅ VISITSKELLEFTEA.SE

Instaspot!
THE YELLOW

LIGHTHOUSE AT 
BJURÖKLUBB 
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CHECK OUT OUR 
ARCHIPELAGO GUIDE!

In the old harbour warehouse, far 
out in Furuögrund is Furuögrund’s 
harbour café, known for its luxury 
prawn sandwiches. A popular  
destination which can be reached 
by boat as well as by car, or even 
why not on foot, wandering along 
Furuögrundsleden?

FURUÖGRUND HAMN-
CAFÉ AND MARINA

Archipelago & coastal lifeArchipelago & coastal life

TOUR BOATS IN  
SKELLEFTEÅ
KINNBÄCKS SKÄRGÅRDSTURISM
Scheduled boat trips between Kinnbäck and 
Pite-Rönnskär during the summer. It is also possible 
to book private tours.

Read more and book on kinnbackskargard.se

Read more and book on nordisk-sjotaxi.se

NORDISK SJÖTAXI
Do you want to get out to Gåsören, Hamnskär
or any of our archipelago islands? Nordisk Sjötaxi 
operates both scheduled tours and taxi trips.
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Two church towns – 
thousands stories
Lövånger Kyrkstad and Bonnstan are two of 
Skellefteå’s most popular cultural monuments. 
These places have created stories for  
centuries and you are welcome to visit and 
create your very own.

Photo: @livetpabacken

VB CHEESE TOURS AT  
EDELVIKS HERRGÅRD

SKELLEFTEÅ 
ADVENTUREPARK

ALHEMS TRÄDGÅRD

Romeo & Julia

Visit Alhem’s thriving summer oasis and enjoy their 
gelato and authentic Neapolitan pizza.

Visit Edelvik in Burträsk and take 
part in a guided tour of Väster-
botten cheese history. Sample the 
legendary cheese and buy yourself 
a piece to bring home or end with 
refreshments at Edelvik garden.

Everything from an 80 meter long 
zipline to a children’s adventure a few 
meters above the ground. Climb high 
ropes courses in the trees at  
Skellefteå Adventure Park. Real  
challenges for adventurers of any size.

For the second summer in a row, Västerbottens-
teatern is playing its acclaimed interpretation 
of the classic Romeo & Juliet in the beautiful 
Medlefors park. Read more and book through 
vasterbottensteatern.se

THIS YEAR’S SUMMER THEATER THIS YEAR’S SUMMER THEATER

PSSSST!

FISHING TIPS FROM
JONATHAN THE GUIDE

Dare to try fly fishing! I meet many 
through my work who never dared 
to try fly fishing but who are ecstatic 
after their first fish caught with a dry 
fly. One tip is to fly fish for pike. Pikes 
are often willing to bite.

Practice your fishing-eye. Take your 
coffee thermos out and take the time 
to analyze the water before you throw 
the first throw. Where can the fish be? 
Is there any special structure on the 
water? This way, your fishing will be 
become more effective and enjoyable 
over time.

Dare to ask – get help. Do you find it 
difficult to plan your fishing? Ask local 
fishermen, the fishing shop or why not 
hire an experienced fishing guide for 
maximum fishing luck!

Do you want to know all about hiking, biking or 
canoeing in Skellefteå? Should you plan a visit in  
Skellefteå city center or the beautiful Bjuröklubb? 
Check out our guides at visitskelleftea.se/en/guides

Visit our Guides

En heldag i Svansele
Svansele offers enough experiences to fill a whole day 
and more. Visit the wilderness exhibition and test the 
renowned wilderness buffet. Ride on Icelandic horses 
through the beautiful wilderness or rent a quad bike and 
visit one of the Svansele fishing grounds.

SKELLEFTEÅ GOLFKLUBB,
RÖNNBÄCKEN

Excursions & experiences Excursions & experiences

Easy access fishing waters
The Skellefteå area offers great fishing opportunities 
in both the river and the sea. The Byske river is one of 
Sweden’s best salmon rivers and pikes lurk in the reed 
beds of our lakes. The Skellefte river is perfect for sea 
trout and salmon for those looking for an  
urban fishing experience.

Pssst. Most fishing is free for 
young people up to 16.
Scan the QR-code for more tips.

3 activities to tick off this summer

Nice and scenic 18 + 9 hole course 
and a large driving range. For  
beginners who want to try golf 
there is a 9 hole Pay & Play course. 
Don’t miss a visit to the Golf  
Restaurant outdoor seating.

FIND MORE EXCURSIONS AND EXPERIENCES TIPS ON VISITSKELLEFTEA.SE/EN

CURRENT EVENTS 
can always be found in our event 
calendar on visitskelleftea.se/en

Follow @visitskelleftea FOR INSPIRING EXCURSIONS AND STORIES
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SILLHÄLLORNA

One of Scandinavia’s
largest cycling parks

ACCESS OUR

HIKING GUIDE!

A stone’s throw from Skellefteå’s city 
center, at the top of Vitberget, one of 
Scandinavia’s coolest cycling facilities 
with options for both the beginner and 
the experienced cyclist. 

TIPS FROM TOMAS –
ORIENTEERING FOR ALL

MALIN’S CYCLING  
FAVOURITES!
My absolute favourite is Klinten 
which is located above Skatan, 
Boviksbadet. Starting from Boviks- 
badet, it offers wonderful uphill  
slopes leading to a barbecue area,  
a shelter and a great view.

If you’re after a long trip,  
I recommend to cycle along the old 
railway line from the water plant in 
Slind to Boliden. Finish with a stop at 
the cozy Café Strandudden before 
returning home. 

SKELLEFTEÅ BIKE ARENA
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HITTA UT
A popular, accessible and free orienteering  
concept which makes its premiere in Skellefteå. 
Download the app, or pick up your map at Turist-
center,  to locate checkpoints in urban  
environments around the municipality.

NATURPASSET
Naturpasset is a great way to give orienteering a 
try. The map is your passport to nature where  
control points are available throughout the  
summer. The pass can be purchased at  
pharmacies and Tourist Center.

HikingCycling & Paddling

DON’T MISS

The Hiking Card
or Top of Skellefteå

Hike along one of our
remarkable trails

STAYCATION TIPS

Skellefteå’s surroundings offer good opportunities for hiking along various trails, 
from 3 to 80 km long. Along most of the trails there are sights and resting places, 
and in connection with a couple of them there are also accommodation, cafés and 
restaurants. Scan the QR code and choose which trails you want to hike this summer.

A LODGE, AN OBSERVATION 
TOWER AND 8 HIKING TRAILS
Kalvträsk is a real hiking mecca with several nice trails 
to choose from. There is a lookout tower well worth 
a visit at the top of Vitberget. End the hike with food 
and accommodation at White Mountain Lodge.

More info about Kalvträsk: www.kalvtrask.se/en

Around Lövånger you will find six cycling paths 
offering great experiences along the way. Combine 
the cycling experience with food and accommodation 
at Lövångergården and Lövånger Kyrkstad.

SCENIC CYCLING 
AROUND LÖVÅNGER

Paddle in sea,
lake and river

The municipality’s only lift-accessible downhill park 
and its 9 slopes of varying difficulty can be found in 
Bygdsiljum. Bicycles are available for rent on site. 
Find out more at bygdsiljumsbacken.se

BYGDSILJUM BIKE PARK

Kajak rentals: Skellefteå Kanotklubb, Bureå Camping, 
Skellefteå kanotcenter and Burträsk Camping 
Read more on: visitskelleftea.se/kayaking

There are many nice waters to paddle in 
Skellefteå and its surroundings. Both calm 
and wild. Kågefjärden, Burviksfjärden and 
Finnforsån to name a few.

Read more about biking at visitskelleftea.se/biking

READ MORE AND FIND OTHER OUTDOOR ACTIVITIES ON VISITSKELLEFTEA.SE/EN
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Summer guide 2021

Discover Skellefteå 
through our digital guides
HIKE, PADDLE, CYCLE OR FISH DURING SUMMER

Coastal and  
archipelago gems

TASTE SKELLEFTEÅ 
DURING SUMMER

SUMMER CAFES AND RESTAURANTS

Experience the best the coast has to offer 
including islands and beaches

Collect experiences  
with the staycation card

collect codes on pages 12-13 and win a gift card


