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Hyr en stuga 
i Luleå skärgård

Varje ö har sin egen charm 
och alla årstider bjuder på magiska kontraster 
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BO I EN av de tolv skärgårdsstu-
gorna fördelade på de fyra öarna 
Brändöskär, Junkön, Kluntarna 
och Småskär. Alla öar bjuder på 
genuin skärgårdsmiljö – karg natur 
med klapperstensfält, hällor och 
långa sandstränder i kontrast till 
vildväxt urskog.

HÄR HITTAR du spår av land-
höjningen, lavarännor, gamla 
fiskelägen och flera unika djur- 
och växtarter. Välj bland 4-bädds-, 
6-bädds- eller 10-bäddsstuga, 
högst upp på hällorna, längst in i 
viken, med eller utan husdjur, när-
mast bastun eller bekvämt med 
toalett och dusch?

HÄR FÅR DU möjlighet att upp-
täcka din favoritö!

Här kan du bo
i en genuin
skärgårdsidyll

Njut av en avkopplande vedeldad 
skärgårdsbastu efter dagens äventyr. 
Sex av öarna bjuder på bokningsbara 
bastur, dessa hittar du på Antnäs- 
Börstskär, Brändöskär, Hindersön, 
Junkön, Kluntarna och Småskär.  

l Alla skärgårdsbesökare kan boka en 
bastu kostnadsfritt.
l Bastuanläggningarna är endast 
bokningsbara på plats.
l Bokning av bastu sker manuellt i 
anslutning till gästbryggan, max en 
timme per bokning.
l Bastun ska städas och fyllas på med 
ny ved efter användning.
l Viktigt vid vinterbad: Töm varm- 
vattenbehållaren ovanför aggregatet.

Bastubad 
med utsikt

4-bäddsstugan Laxen på Brändöskär.

4-bäddsstugan Orren på Småskär.

Bastu vid Kråkskärs-
viken på Kluntarna.



skärgård

4

DE FEM uthyrningsstugorna på Brändöskär 
ligger vackert beläget intill fiskeläget med 
egen uteplats och havsutsikt. Alla stugor 
ligger i samma vik som turbåtsangöring, 
gästhamn och bastu. Stugorna har solceller 
som ger ström till viss belysning och 12-volts-
uttag för laddning av exempelvis mobiltele-
foner. Det finns nödvändig utrustning för att 
laga mat och i närheten av stugorna finns 
torrtoalett, grillplatser och vedbod. Under 
högsäsong kan stuggäster låna roddbåtar. 
Längre in i viken finns en vedeldad bastu 
och mellan bastun och gästhamnen finns en 
dricksvattenbrunn tillgänglig för skärgårds-
besökare.

4-bäddsstugorna Strömmingen, Öringen, Laxen och 
Harren består av entréhall/kök utrustat med gasolspis- 
och kyl samt ett allrum med matbord, stolar, vedeldad 
kamin och två våningssängar (90- och 105 centimeters 
bredd). Det är inte tillåtet att ta med husdjur till dessa 
stugor. (Ej skalenliga planritningar)

6-bäddsstugan Löjan består av entréhall/kök utrustat 
med gasolspis- och kyl samt två separata rum. I det 
mindre rummet finns en våningssäng (90 centimeters 
bredd) och i det större rummet finns fyra separata 
sängar (90 centimeters bredd). I båda rummen finns 
matbord, stolar och en vedeldad kamin. Det är endast 
tillåtet att ta med husdjur till stuga Löjan.

Brändöskär Fyra 4-bäddsstugor
En 6-bäddsstuga
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BRÄNDÖSKÄR är en vacker ö 
längst ut i havsbandet. Öns geo-
grafiska läge, extra utsatt för vin-
dar och vädrets makter, har skapat 
den karga miljö vi ofta förknippar 
med genuin skärgårdsmiljö. För 
många är även Brändöskär konst-
närernas ö, redan vid inloppet 
möts besökaren av konstnären Erik 
Marklunds Kristus-staty som upp-
fördes på Hällgrundet 1957. Sam-
ma konstnär har gjort altartavlan 
i skärgårdskapellet (från 1774) på 
Brändöskär. Sedan 2005 pryder 
även konstnären Ola Taubes skulp-
turer de ostliga hällorna på ön. 

BRÄNDÖSKÄR och Uddskär 
är sedan länge sammanväxta 
på grund av landhöjningen och 
bildar en skyddad vik för gästhamn 
och fiskeläge. I fiskelägets tidiga 
historia var öarna separerade och 
troligen var Uddskärssidan från 
början den dominerande delen av 
fiskeläget. Brändöskär är i sin yttre 
del höglänt och består av rundsli-
pade klippor, här hittar du den uni-
ka bergarten haparanda-monzonit 
och du kan även se hur inlandsisen 
slipat hällorna och gjort isräfflor 
i berget. På Uddskärssidan finns 
fina möjligheter för vandring, 
svamp- och bärplockning. 

Kapellet på Brändöskär.

Brändöskärs fiskeläge.

Miljö som 
inspirerar

HITTA RÄTT  Brändöskär
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Hällgrundet

BRÄNDÖSKÄRET
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Öringen

Strömmingen

Löjan

Laxen

Harren
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Kristusstatyn 
på Hällgrundet

Brändöskärs 
Kapell

Labyrint 
på Uddskär

Brändöskärs
fiskeläge

Hamn för 
turbåtar

Gästhamn

BastuB
lStigarna på ön är smala, steniga 
och inte tillgänglighetsanpassade.
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Junkön
DE TVÅ uthyrningsstugorna på Junkön lig-
ger vackert belägna bredvid varandra intill 
en gräs- och sandäng med egen uteplats 
och havsutsikt, ett stenkast från fiskeläge, 
gästhamn och bastu. Stugorna kan nås 
enkelt från både gästhamn och turbåts- 
angöring via spångar.

STUGORNA PÅ Junkön bjuder på mer 
bekvämligheter än övriga stugor, utrustade 
med el och rinnande vatten samt nödvändig 
utrustning för att laga mat. Roddbåtar finns 
att låna för stuggäster. På Junkön finns det 
två vedeldade bastur, bokningsbara för alla 
skärgårdsbesökare.

4-bäddsstugorna 
Falken och Örnen 
består av entréhall, 
toalett, dusch och ett 
kombinerat allrum/
kök utrustat med 
spis, ugn, kylskåp, 
matbord, stolar, ved-
eldad kamin samt två 
våningssängar (90 
centimeters bredd), 
Det är endast tillåtet 
att ta med husdjur till 
stuga Falken.

4-bäddsstu-
gorna Örnen 
och Falken 
på Junkön.

Kök och två våningssängar.

Matbord med fyra stolar.

Två 4-bäddsstugor
med toalett och dusch.

 (Ej skalenliga 
planritningar)
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JUNKÖN ÄR en av de större 
öarna i skärgården med bofast 
befolkning och flera yrkesfiskares 
hemmahamn. År 1491 nämns Jun-
kön för första gången i skrifterna 
och vid den tiden hade ön knappt 
stigit ur havet.

I JUNKÖNS fiskeläge och gäst-
hamn finns ett skärgårdsmuseum, 
ett båtmotormuseum och ett 
sommaröppet café. I anslutning 
till gästhamnen finns det be-
kvämligheter som toalett, dusch, 
dricksvatten och grillmöjligheter. 
Passa på ta en vandring runt på 
ön, bykärnan har en genuin och 
intressant skärgårdsmiljö med ett 
sommaröppet galleri.

DET FINNS stigar och mindre 
bilvägar som bland annat leder 
till en fin sandstrand på Junköns 
nordostliga spets. Missa inte den 
mystiska väderkvarnen som är 
mer än 200 år gammal. Väder-
kvarnen som är av hattkvarnstyp 
byggdes troligen någon gång i 
slutet av 1700-talet och hur den 
kom till Junkön är fortfarande 
omtvistat.

OBSERVERA att nästan halva ön 
används som övningsfält för flyg-
flottiljen F 21. Den sydliga delen av 
ön är därför förbjuden att beträda 
för allmänheten.

Gästhamnen och bastun.

Historien 
visar vägen

HITTA RÄTT  Junkön
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Kluntarna
DE TRE uthyrningsstugorna på Kluntarna är 
belägna mellan skogskant och strandlinje i den 
skyddade viken Storviken med egen uteplats och 
havsutsikt. Stugorna nås enkelt från gästhamn 
och turbåtsangöring via spångar.

STUGORNA HAR solceller som ger ström till viss 
belysning och 12-voltsuttag för laddning av 
exempelvis mobiltelefoner. Det finns nödvändig 
utrustning för att laga mat och i närheten av 
stugorna finns det torrtoalett, grillplatser och 
en vedbod. Under högsäsongen kan stuggäster 
hämta dricksvatten av stugvärdarna och låna 
roddbåtar.

PÅ KLUNTARNA finns det två vedeldade bastur, 
en i Storviken och en i Kråkskärsviken, boknings-
bara för alla skärgårdsbesökare. 

10-bäddsstugan Truten ligger avskilt längst in i Storviken. 
Stugan består av entréhall/kök, sovalkov som rymmer två 
våningssängar (160 centimeters bredd) och ett allrum som 
rymmer tre våningssängar (90 centimeters bredd) samt 
matbord och stolar. I stuga Truten är husdjur inte tillåtna.

(Ej skalenliga planritningar)

4-bäddsstugorna Tärnan och Måsen ligger 
bredvid varandra intill bastun i Storviken. Stugor-
na består av entréhall/kök utrustat med gasolspis 
och gasolkyl samt ett allrum med matbord, stolar, 
vedeldad kamin och två våningssängar med 90 
centimeters bredd. Det är endast tillåtet att ta med 
husdjur till stuga Tärnan.

Två 4-bäddsstugor
En 10-bäddsstuga

Truten har tio sängar och en vacker sjöutsikt.
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KLUNTARNA är en mycket in-
tressant ö att besöka om man vill 
uppleva riktig skärgårdsnatur, de 
flesta av skärgårdens olika natur- 
och djurtyper finns samlade här. 
Kluntarna har säsongsvis varit 
befolkade i flera hundra år och 
använts som fiskeläge vid fiske- 
och säljakt.

PASSA PÅ att vandra runt ön till 
de olika sevärdheterna. Under din 
vandring kan du bland annat hitta 
tomtningar, gistgårdsrösen, laby-
rinter och lämningar av mänsklig 
aktivitet. De fem labyrinterna är 
med stor sannolikhet från 1300- 
eller 1400-talet. 

FÖR DEN som inte är höjdrädd 
rekommenderas den vackra 
utsikten från utsiktstornet. Sist 
men inte minst får du inte glömma 
att leta reda på klippformationen 
Kluntgubben. 

Vy från utsiktstornet på Kluntarna.

Upptäck öns 
mångfald

HITTA RÄTT  Kluntarna
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Hamn för 
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Gästhamn
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Klippformationen Kluntgubben.

Labyrinter

Kluntarnas fiskeläge

Bastu
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Småskär
DE TVÅ uthyrningsstugorna på 
Småskär är belägna längst in i 
Bullerhamnsviken med vacker 
havsutsikt från egen uteplats och 
lummig skog på baksidan.

STUGORNA har solceller som 
ger ström till viss belysning och 
12-voltsuttag för laddning av ex-
empelvis mobiltelefoner. Det finns 
nödvändig utrustning för att laga 
mat och i närheten av stugorna 
finns torrtoalett, grillplatser och 
vedbod.

DRICKSVATTEN för hela vistelsen 
måste tas med eftersom det inte 
finns någon allmän brunn. Rodd-
båtar finns att låna för stuggäster. 
På Småskär finns det en vedeldade 
bastu, bokningsbara för alla skär-
gårdsbesökare.

4-bäddsstugorna Tjädern och Orren ligger bredvid varandra intill 
bastun. Stugorna består av entréhall/kök utrustat med gasolspis- 
och kyl samt ett allrum med matbord, stolar, vedeldad kamin och 
två våningssängar (90 centimeters bredd). Det är inte tillåtet att ta 
med husdjur till stugorna på Småskär.  
 (Ej skalenliga planritningar)

Två 4-bäddsstugor

Stugan Orren. 

Tjädern och Orren, belägna ett stenkast från varandra.
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SMÅSKÄR är en vacker ö i den 
yttersta skärgården – under din 
vandring runt ön får du uppleva 
skärgårdens mångfald. Vikar med 
fiskelägen av sjöbodar och sand-
stränder, gammelskog, klipphällar, 
klapperstensfält, trolska tjärnar 
och ett rikt fågelliv – närmare 
bestämt ett 40-tal häckande 
fågelarter. Skärgårdskapellet i 
Kyrkviken från 1720, det äldsta i 
Luleå skärgård, är väl värt ett be-
sök. Fiskeläget i Kyrkviken tros ha 
funnits redan på 1500-talet och var 
i bruk långt in på 1900-talet.

1652 SKÄNKTES Småskär 
av Drottning Kristina till Luleås 
borgare och namnet Småskär gavs 
eftersom att ön tidigare bestod av 
många små skär som numera är 
sammanvuxna på grund av land-
höjning. Småskär är även den fri-
tidshustätaste ön i Luleå skärgård, 
det finns ett 90-tal fritidshus på 
Småskär, främst i Bullerhamnsvi-
ken, Bolinsviken och i området runt 
Kyrkviken.

VATTNEN ÖSTER om Småskär, 
runt Måns- och Bjässhällan är Luleå 
skärgårds säkraste observations-
område för den som vill se säl.

HITTA RÄTT  Småskär

En vacker 
kunglig gåva

lStigarna på ön är smala, steniga 
och inte tillgänglighetsanpassade.
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Småskärs 
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Kyrkvikens 
fiskeläge

Annavikens
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Bastu

Orren 

Tjädern

Hamn för 
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Gästhamn

Småskärs kapell och gästhamnen på ön.
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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 transportera sig ut 
i Luleå skärgård är en del av upp- 
levelsen, ombord på turbåten 
kan du avnjuta mat och dryck 
samtidigt som du närmar dig din 
angöringsö.

GÄSTHAMNAR
Luleå kommun har tio fina gästham-

nar i Luleå skärgård för dig som kommer 

med egen fritidsbåt. Gästhamnsavgiften 
betalas per dygn på plats eller i förväg med 
säsongskort.

M/S Symfoni är en av de turbåtar som trafikerar Luleås skärgård.
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STUGVÄRDAR OCH NYCKLAR
Under högsäsong, från midsom-
mar till mitten på augusti, finns 
det stugvärdar på plats ute på 
öarna. Under denna period lämnar 
du nycklarna till stugvärdarna – 
förutom på Brändöskär: Nycklarna 
för Brändöskär hämtas och lämnas 
alltid på Luleå turistcenter. Under 
lågsäsong hämtas och lämnas 
samtliga nycklar hos Luleå turist-
center. 

ATT TÄNKA PÅ
Ta med extra mat och dricksvat-
ten, varma kläder, sängkläder 
eller sovsäck, handduk, toalett-
papper, diskmedel, stearinljus, 
tändstickor, ficklampa, powerbank, 
12V USB-adapter och flytväst för 
roddbåt. 

FACILITETER
I stugorna finns fyra till tio bäddar 
med madrass, täcke och kudde. 
Stugorna är utrustade med köks- 
utrustning och porslin för motsva-
rande antal bäddar, brandsläck-
are, brandfilt, förbandslåda samt 
städutrustning. Ved till kaminen 
finns i separat vedbod.

VID AVRESA
Stugan ska städas av gäst före 
avresa. Om städning inte sker 
debiteras gäst enligt den faktiska 
städkostnaden. För mer informa-
tion: läs separat städanvisning 
inne i stugan.

Bra att veta

INCHECKNING
klockan 15:00

UTCHECKNING
klockan 12:00

Tänk på att städa din stuga innan avresa.

Under högsäsong kan du fråga våra stugvärdar om råd och tips.
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ISTJOCKLEK och väderförhållanden är 
A och O vintertid. Var påläst och väl för-
beredd innan du ger dig ut i skärgården. 
Skärgårdsklimatet är jämförbart med de 
skiftande väderförhållanden vi vanligtvis 
hittar i fjällvärlden. Ta inga risker!

VIKTIGT VID ANKOMST
l Se till att komma fram i god tid för  att 
hinna med eventuell snöskottning och 
uppvärmning av stuga.
l Slå på gasolen.
l Slå på kylskåpet.

VIKTIGT VID AVRESA
l Stäng fönsterluckor.
l Stäng av kylskåp och lämna det öppet.
l Stäng av gasolen.
l Efter bastun: Töm varmvattenbehållaren.
l Ta med alla sopor till fastlandet.

Skärgården på vintern

Vinterfakta

FÖR DEN ÄVENTYRSLYSTNE finns det 
mycket att upptäcka i Luleå skärgård under 
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 via 
isvägaroch skoterleder.  

NÄR ISEN I SKÄRGÅRDEN är tillräckligt 
tjock plogas milslånga isvägar till ett par 
av öarna. När isvägarna är körbara kan du 
transportera dig den första sträckan i bil 
för att sedan byta till exempelvis längd-
skidor eller fatbike den sista sträckan till 
skärgårdsstugan.



Boka skärgårdsvistelsen på:
www.lulea.se/skargard@

15

AVSTÅND Storbrändön – Kluntarna ........................cirka 5 km
Storbrändön – Småskär ..........................cirka 8 km
Lövskär –  Hindersön................................cirka 8 km

Lövskär – Storbrändön ............................cirka 8 km
Sandön – Junkön .......................................cirka 9 km
Hindersön – Brändöskär ......................cirka 10 km

KARTA  Sommar & vinter

ISVÄGAR (vinter) 
TURBÅTAR (sommar)
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Bo i genuin 
skärgårdsmiljö

– alla stugor bjuder på havsutsikt!

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

Kontakt: För mer information, tidtabell för turbåtar, gäst-
hamnskort, kartor, guider och böcker om Luleå skärgård. 
Kontakta Luleå turistcenter i Kulturens hus, 
e-post turistcenter@lulea.se


