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1  Isbanan
Under vintern plogas en cirka 10 kilometer lång 
isbana runt Luleå stadhalvö. Njut av de vita 
vidderna ute på älven ett stenkast från staden på 
spark, långfärdsskridskor eller på en fatbike.

2  Gråsjälören
Populär utflyktsö både vinter och sommartid. 
Här fanns från sekelskiftet fram till 1960-talet en 
populär restaurang, dansbana och badplats. När 
isbanan är öppen vintertid och flaggan är i topp 
erbjuds caféförsäljning under helgerna. 

3  Gamla malmkajen
Är idag hemmahamn för Sveriges isbrytare, Atle, 
Frej, Ymer, Oden och Ale.

4  Stensborg
På Stensborg hittar man idag lämningar från ett 
sågverk som var i drift fram till 1920-talet. Timret 
kom via flottningen på Lule älv. Stensborg erbjud-
er en skyddad gästhamn med flera fina grillplatser.

5  Tjuvholmssundet
Har sedan urminnes tider varit huvudfarleden 
in till Luleå. Men redan på 1700-talet gjorde 
landhöjningen att sundet måste muddras för att 
underlätta för sjöfarten. Den sista muddringen 
gjordes 1945. Den ersattes som huvudfarled 1998 
av Sandgrönnleden, där Klubbvikskanalen ingår 
som en del. Sommartid lägger Luleå kommun ut 2 
roddbåtar för allmänheten att nyttja för att kunna 
ta sig mellan fastlandet Tjuvholmssundet och 
Sandön. Nycklar hämtas på Luleå Turistcenter mot 
deposition.

6  Uddebo oljehamn
Uddebo är Luleås oljehamn och vid de två kajplat-
serna lossas och lastas årligen cirka 380 000 ton 
flytande produkter.

7  Sandön
Sandön är Luleå skärgårds största ö både till yta 
och till antalet bofast befolkning. Sandön är helt 
uppbyggd av sand, grus och annat sediment från 
Luleälven. Ön är förhållandevis platt med fina 
tallhedar och långgrunda sandstränder. Hit plogas 
isvägar när isarna är tillräckligt tjocka vintertid. 

8  Tjänstebåtshamnen Strömören 
Här ligger bland annat Luleå hamnkontor, Kustbe-
vakningen, Sjöfartsverket samt bogserbåtar och 
Luleå kommuns arbetsbåtar.

9  Stenåkerns naturreservat
Ett stort klapperstensfält mitt på Sandön, på 
Lappmyrberget. Det är 1400 m långt och 300 m 
brett och har döpts till Stenåkern.

10  Viktoriahamnen 
Hamnen är tillsammans med Uddebo Sveriges 5:e 
största hamn. Hamnarna i Luleå kan ta emot s.k. 
”Panmaxbåtar” dvs samma storlek av båtar som 
kan passera Panamakanalen (ca 120 000 dwt). 
Hamnen har ca 500 fartygsrörelser per år (ca 250 
fartyg).

11  Malmhamnen
Härifrån skeppas malmen (ca 5 miljoner ton) från 
Malmberget ut, främst till stålverk i Finland och i 
Oxelösund.

12  Altappen
På Altappen fanns i slutet av 1800-talet och fram 
till 1908 valsverk och sågverk. 1908 brann hela 
anläggningen ned och många människor miste sin 
försörjning.

13  Lövskärs fiskehamn
En av Luleås större småbåtshamnar och den 
enda fiskehamnen på fastlandet. Har säljs färsk 
fisk direkt från fiskebåtarna till kunder på kajen. I 
Lövskärs hamn ligger även sommarrestaurangen 
Hamnköket.

14  Likskär
Luleå segelsällskaps klubbanläggning. Fantastiska 
sandstränder. Namnet kommer förmodligen av att 
ett lik någon gång flutit iland här.

15  Klubbviken 
Luleås eget havsbad med vackra strövområden 
och långa sandstränder. Restaurang, bastu och 
stugor att hyra. Här kan du även hyra havs-
kajak, trampbåt och fatbike. Turbåt trafikerar 
Luleå-Klubbviken fler gånger dagligen under 
högsäsong.

16  Antnäs-Börstskär
Vacker ö med fin badstrand, brygga med gästplat-
ser, bastu, raststuga, toalett och grillplatser.

17  Degerö-Börstskär
Degerö-Börstskär bjuder på en skyddad gästhamn 
med vackra hällar, grillplats och bastu.

18  Junkön
Bofast befolkning, fiskehamn, gästhamn med 
bastu, museum och två uthyrningsstugor. Under 
sommarens högsäsong viss försäljning av kioskva-
ror. Här finns en väderkvarn av okänd ålder. Stora 
delar av ön är skjutfält och förbjudet att beträda. 
Hit plogas isvägar när isarna är tillräckligt tjocka 
vintertid. 

19  Sandgrönnorna
Fantastiskt dynlandskap och fågelskyddsområde 
med landstigningsförbud stora delar av året. Här 
häckar bl.a. skräntärna och andra havsfåglar. 

20  Rödkallen
Ligger i yttersta havsbandet och är känt från 
väderleksrapporterna. Här finns två fyrar, en av 
fyrarna är från år 1872 och kapellet är från år 
1800.

21  Storbrändön
Ö med bofast befolkning och en av de större 
öarna i Luleå skärgård. Hit plogas isvägar när 
isarna är tillräckligt tjocka vintertid. 

22  Kluntarna
En fantastiskt vacker ö med omväxlande natur och 
många fornlämningar. Namnet kommer förmod-
ligen ur det fornsvenska ordet klint som betyder 
berghällar i havet. Kluntarna är naturreservat 
tillsammans med några öar till i närheten. Här 
finns gästhamn med en bastu i anslutning, tre 
uthyrningsstugor och naturrum. Vill du basta mer 
ostört kan du vandra över till Kråkskärsviken med 
vacker badstrand och bastu. Glöm inte att leta rätt 
på Kluntgubben, en mystisk stenformation som 
avbildar ett ansikte och det fem labyrinterna. 

23  Bastaskär
Ö med fiskeläge och den strandade skutan – Alma, 
som gick på grund vid Marakallen på 1930-talet 
och drev till Bastaskär.

24  Småskär
Drottning Kristina gav denna ö till Luleås borgare 
1652. Kapellet är Luleå skärgårds äldsta och 
byggdes på 1720-talet. Småskär är känd som den 
ö med flest fritidshus i Luleå skärgård. I Buller-
hamnsviken ligger den stora gästhamnen med 
bastu samt två uthyrningsstugor, härifrån har du 
nära till flera fina vandringsleder över ön.

25  Brändöskär
Brändöbornas fiskeläge var under 1820-talet 
Luleå skärgårds största fiskeläge med ca 30 
båtlag. Kapellet är byggt 1774. Jesusgestalten på 
Hällgrundet är utförd av konstnären Erik Marklund 
som under många år hade en stuga på Brändö-
skär. Naturen på Brändöskär har karaktären av 
ytterskärgård. Här finns en fin gästhamn med 
bastu och fem uthyrningsstugor. Glöm inte att gå 
i skärgårdslabyrinterna, dessa sägs ge fiskelycka 
och förhoppningsvis även lycka i livet. 

26  Hindersön
Jordbruksbygd sedan 1500-talet och har fortfa-
rande bofast befolkning. Här ligger Jopikgården, 
pensionat, konferens och restaurang. Hit plogas 
isvägar när isarna är tillräckligt tjocka vintertid. 

27  Lappön
Som namnet ger en fingervisning om har sameby-
arna under lång tid haft renar här vintertid.

Välkommen  
till Luleå skärgård!

Hoppas att du får ut lite mer av din båttur med hjälp av denna karta. Trevlig resa!
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