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Guidade turer på blomsterfjället, i  
fjällbotaniska trädgården och för barn. 
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www.vindelfjallen.se
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 Gilla oss på facebook

Upptäck mer  
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TAGGA DINA BILDER 
#HemavanTarnabymoments
och #riktigafjäll

VISIT HEMAVAN TÄRNABY AB
VÄSTRA STRANDVÄGEN 1, 920 64 TÄRNABY     Tfn +46 (0)954-104 50
INFO@HEMAVANTARNABY.SE     WWW.HEMAVANTARNABY.COM

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA HEMAVAN TÄRNABY 
TURISTBYRÅ I TÄRNABY CENTRUM
Du kan också söka och hitta information vid vår Info point i Bayhill  
center i Hemavan, samt på webben hemavantarnaby.com

CENTER

TOURIST

@visithemavantarnaby & @hemavantarnaby

facebook.com/visithemavantarnaby
VISIT US AT THE TOURIST CENTRE IN CENTRAL TÄRNABY
You can also find tourist information at our Info Point in the Bayhill Center in 
Hemavan. Visit our website www.hemavantarnaby.com.

Fotografer: Hemavan fly, Andreas Karlsson, Sam Hedman, Malin Henriksson, 
Marianne Lindgren, Tor Larsson, Mojo Andersson
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FJÄLLVANDRING
Njut av fjällen på dagen och god mat och en bekväm säng på kvällen. I 
Hemavan Tärnaby finns ett varierat utbud av kortare och längre dags-

vandringar för såväl långa som korta ben. 

Drottningleden



SOMMARGUIDEN 5

GURKFJÄLLET/ STUORE GURHKE
Lagom stigning och utsikten från toppen är 
vidunderlig. Samiska Gurhke kan översättas 
till "enögd bergsknalle" på svenska. Inget 
gurklikt här alltså.

Följ leden från före detta Fjällgården i  
Solberg upp på toppen. Vandringen följer 
den rösade stigen upp till toppen, 895 
m.ö.h.

Härifrån syns midnattssolen på midsom-
marafton. Eftersom horisonten är fri rakt 
norrut syns solskivan klockan 12 på natten 
från denna lilla topp även om Tärnaby ligger 
tio mil söder om Polcirkeln.

Sommartid är det är underbart att avsluta  
vandringsturen med ett dopp vid den 
vackra badstranden i Solberg.

LÄNGD: 6 km tur och retur
HÖJDSKILLNAD: 300 m

SVÅRIGHETSGRAD:  Röd

DROTTNINGLEDEN
Drottningens egen led mellan Laisaliden 
och Hemavan. 

I Hemavan startar leden vid Naturum och 
Fjällbotaniska trädgården. Vid ”Vacker 
utsikt” någon kilometer upp längs Kungs-
leden viker sommarleden mot Laisaliden 
av, först ner till bron över Mortsbäckens 
vattenfall, sedan upp till kalfjället.

Leden är relativt lättvandrad utan att ge 
avkall på fjällkänslan, vilket gör den lämplig 
för alla vandrare, stora som små.

LÄNGD: 9 km enkel väg
HÖJDSKILLNAD: 200 m

SVÅRIGHETSGRAD:  Röd från Hemavan

TRE FINA VANDRINGSFÖRSLAG

ATOKLIMPEN / ATOKLIPPIE
Från Atostugan går en vacker stig upp till 
toppen av Atoklimpen 1006 möh. Fin vand-
ring genom gles och vacker fjällbjörkskog 
upp till trädgränsen. Här viker en stig av 
söderut genom kulturreservatet, och sti-
gen mot toppen fortsätter uppåt/österut. 
Lämpligt rastställe vid den lilla tjärnen uppe 
på kalfjället. Allt rinnande vatten drickbart.

Den säreget formade Atoklimpen, på  
samiska Atoklippie, betraktades av samerna 
som ett mycket heligt fjäll.

Fjället bjuder på många geologiska och 
botaniska sevärdheter. Ordet Ato, i Ato-
klippie, betyder ’Den där’ på samiska. Fjället 
var så heligt för samerna att det inte fick 
nämnas direkt vid namn. Här har funnits 
flera offerplatser.

LÄNGD: 7 km tur och retur
HÖJDSKILLNAD: 400 m 

SVÅRIGHETSGRAD:  Röd

Vägbeskrivning: 
Tärnaby: Kör E12 österut,sväng efter bron och följ 
skyltning mot Solberg. Ca 2 km efter att Tärnaån 
passerats igen, sväng höger, mot Fjällgården. 
Hemavan: Kör E12 söderut, ca 4 km. Sväng vän-
ster och följ skyltning mot Solberg, ca 15 km. 
Sväng vänster mot Fjällgården. 

Vägbeskrivning: 
Sväng av E12 i Västansjö. Kör Krutfjellvägen mot 
Hattfjelldal i ca 30 km till en parkering på vän-
ster sida några kilometer efter Joesjö. Prome-
nera längs grusvägen 700 m fram till Atostugan. 

Vägbeskrivning: 
Start Laisaliden: Sväng av väg E12 vid Portbron, 
4 km söder om Hemavan. Kör ca 6 km, sväng 
vänster mot Laisaliden. Följ den slingrande och 
branta vägen ca 2 km till parkeringen före ho-
tellet. 
Start Hemavan: Vid Vindelfjällen Naturum 
Hemavan och Fjällbotaniska trädgården startar 
Kungsleden och Drottningleden vid samma 
ställe.

Drottningleden

DROTTNINGLEDEN  
FRÅN LAISALIDEN

SVÅRIGHETSGRAD:  Blå från Laisaliden

Från Laisaliden utgår Drottningleden vid 
trädgränsen. Härifrån är det en lite lättare 
start på vandringen, eftersom man nästan 
omgående befinner sig uppe på kalfjället 
med en fantastisk utsikt mot norska toppar 
och glaciärer.

5 km/timmen (väg, grusväg eller mycket slät plan stig)

4 km/timmen (stig, viss höjdskillnad, mestadels torr terräng)

3 km/timmen (varierande terräng och en hel del höjdskillnad, 
ibland stenigt eller blött)

TECKENFÖRKLARING AV SVÅRIGHETSGRAD
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TÄRNALEDEN
Vacker och lättvandrad stig längs Tärnaån 
till Solberg, där anslutning till Kungsleden 
finns. Stigen är bred och grusad fram till 
hängbron ca 2,5 km uppströms från Tär-
naby Camping. Efter leden finns också fina 
möjligheter till fiske och då krävs fiskekort 
för Tärna FVO, finns bland annat på Hema-
van Tärnaby Turistbyrå.

LÄNGD: 5 km tur och retur
HÖJDSKILLNAD: 0 m

SVÅRIGHETSGRAD:  Grön

VACKER UTSIKT
Börja vandringen vid Kungsledens start- 
punkt alldeles bredvid Vindelfjällens 
Naturum Hemavan och Fjällbotaniska 
Trädgården. En enkel och kort tur är att 
följa Kungsleden första biten, en kilometer 
till Vacker Utsikt och sedan samma väg 
tillbaka. Fungerar även med lågskor vid 
torrt väder.

LÄNGD: 2 km tur och retur
HÖJDSKILLNAD: 50 m

SVÅRIGHETSGRAD:  Blå

TA HELIKOPTERN UT PÅ FJÄLLET
Tärnaby Heli, Arctic Air - Hemavan/Top Heli 
och Helikopterflyg är tre helikopterbolag 
som har flygstationer i Hemavan Tärnaby 
och som flyger dig dit du vill mot beställ-
ning. ArcticAir – Hemavan/Topheli och 
Tärnaby Heli flyger också vandrare längs 
Kungsleden fasta dagar eller på beställning.

NÄRLEDER

VANDRINGSGUIDEN
Fler turförslag hittar du på  
hemavantarnaby.com och i  
vandringsguiden som finns att hämta 
på Hemavan Tärnaby Turistbyrå.

HEMAVANS NYA SOMMARKARTA
Finns att hämta vid Hemavan Gondol och 
Hemavan Tärnaby Turistbyrå samt att ladda 
ner på hemavantarnaby.com
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KUNGSLEDEN
Kungsleden mellan Abisko och Hemavan 
är en av världens mest kända och kanske 
bästa vandringsleder. Leden som är 450 
kilometer lång skapades av Svenska Turist-
föreningen i början av 1900-talet. Sen dess 
har den besökts av vandrare från hela värl-
den. Kungsleden sträcker sig genom ett va-
rierat landskap i Lapplands fjällvärld. Leden 
växlar dramatiskt längs vägen mellan alpin 
terräng och mer låglänt i fjällbjörkskog. En 
vandring längs Kungsleden tar dig genom 

EN FIN DAGSTUR 
är att ta Hemavan Gondol upp på 
fjället och vandra längs Kungsleden 
tur och retur Viterskalsstugan.  
8 km enkel väg.

grönskande fjällhedar som fint kantas av 
sjöar, höga dramatiska toppar och passerar 
också flera små fjällbyar.

Leden startar i Hemavan i söder och sträck-
er sig till Abisko i norr 45 mil. Däremellan 
finns det en oerhört varierande terräng 
som erbjuder god vandring oavsett om du 
är erfaren fjällvandrare eller nybörjare.

På Kungsledens sträckning mellan Am-
marnäs och Hemavan Tärnaby erbjuder 
Svenska Turistföreningen service och logi 

på fem stugplatser. Stugorna är öppna med 
stugvärd mellan 21 juni till 30 september. 
Avståndet mellan stugorna varierar mellan 
8-19 km, och stugorna är under säsong 
öppna för självhushåll.

När man vandrar genom Syterskalet pas-
serar man Västerbottens högsta fjäll Norra 
Sytertoppen som är 1 768 m ö h och de 
sju träbroarna som bär vandraren över 
södra delen av Tärnasjön är en annan av 
höjdpunkterna längs leden.
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MOUNTAIN WALKS
Enjoy a walk in the mountains during the day and be ready for a comfortable bed at night. 

Hemavan Tärnaby offers a wide variety of short and long trails that are suitable for all ages. 

OUR THREE TOP PICKS

GURKFJÄLLET / STUORE GURHKE
Follow a gently rising trail to a summit with 
excellent panoramic views. Gurhke means “one-
eyed rocky outcrop” in Sami. 
Follow the marked trail from the old Fjällgården 
farm, in Solberg, to the summit (895m). 
Because of an uninterrupted north-facing 
view, it is possible to see the midnight sun on 
Midsummer’s Eve, even though Tärnaby lies 
100km south of the Arctic Circle. In summer, 
the perfect way to round off a such a wonder-
ful walk is to take a dip at the bathing beach in 
Solberg. 

LENGTH: 6km return trip
VERTICAL CLIMB: 300m

LEVEL OF DIFFICULTY:   red

ATOKLIMPEN / ATOKLIPPIE
A beautiful trail that winds its way from the 
Atostugan cabin up to the summit of Atoklim-
pen (1006m). Passing through birchwood, the 
trail splits at the tree-line, heading up east to 
the summit or continuing south to the cultural 
heritage reserve. Close to the summit is a small 
tarn; the perfect spot for taking a break. All 
running water is drinkable. 
Atoklimpen (Atoklippie in Sami), with its pecu-
liar shaped summit, was long regarded by the 
Sami as a sacred mountain.
Atoklimpen has much to offer those interested 
in geology and botany. “Ato” means “that” in 
Sami. The mountain was so sacred they couldn’t 
even give it a direct name. The area also featu-
res several ancient sacrificial sites.

LENGTH: 7km return trip
VERTICAL CLIMB: 400m

LEVEL OF DIFFICULTY:   red

How to get there:
Turn off the E12 at Västansjö. Drive along Krut-
fjällvägen road towards Hattfjelldal for approx. 
30 km. A couple of km after Joesjö stop at 
the parking site on the left-and walk along the 
700m gravel road to Atostugan cabin. 

DROTTNINGLEDEN (QUEEN’S TRAIL)
The Queen’s very own trail stretching between 
Laisaliden and Hemavan. In Hemavan, the trail 
starts at Naturum and the Alpine Botanical 
Garden. Follow the Kungsleden (King’s Trail) to 
Vacker Utsikt where the route splits with the 
Queen’s Trail veering off towards Laisaliden. It 
goes across the bridge over a waterfall before 
heading up, again, to above the tree-line. The 
trail covers fairly easy terrain but never loses 
the feel of being in the mountains, making it 
suitable for all ages. 

LENGTH: 9km one way
VERTICAL CLIMB: 200m

LEVEL OF DIFFICULTY:   red from Hemavan

DROTTNINGLEDEN FROM LAISALIDEN

LEVEL OF DIFFICULTY:   blue from Laisaliden

From Laisaliden, the trail starts at the tree-line, 
which means an easier start to your walk and 
great views of the Norwegian mountains and 
glaciers right away. 
How to get there:
Start Laisaliden: Turn off the E12 at Portbron, 
4km south of Hemavan. Drive 6km and turn 
left towards Laisaliden. Follow the winding and 
steep road for 2km up to the parking site just 
below the hotel.
Start Hemavan: Both the Drottningleden and 
Kungsleden start at Naturum and the Alpine 
Botanical Garden.

5km/hour (road, gravel road or level and 
smooth surfaced path)

4km/hour (path, minor differences in  
elevation, mostly dry terrain)

3km/hour (varied terrain - sometimes 
stoney or wet, differences in elevation)

KEY TO DIFFERENT LEVELS OF  
DIFFICULTY
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SHORTER TRAILS
TÄRNALEDEN
A pretty and easy path that follows the Tärnaån 
river to Solberg, where another trail leads to the 
Kungsleden. For 2.5km, from Tärnaby Camping 
up to the bridge, the path is wide and gravel-
covered and you could also stop along the 
way for a spot of fishing, as long as you have 
purchased a Tärna FVO permit from the Hema-
van Tärnaby Information Office. 

LENGTH: 5km return trip
VERTICAL CLIMB: 0m

LEVEL OF DIFFICULTY:   green

VACKER UTSIKT (BEAUTIFUL VIEW)
Set out from the start of the Kungsleden trail, 
at Hemavan’s Vindelfjällens Naturum and the 
Alpine Botanical Garden and follow for 1km to 
a spot known as Vacker Utsikt. Suitable for nor-
mal shoes in dry weather.

LENGTH: 2km return trip
VERTICAL CLIMB: 50m

LEVEL OF DIFFICULTY:   blue

HELICOPTER - WALK
Hemavan Tärnaby has three helicopter compa-
nies ready to fly you to wherever you wish to go 
in the area: Tärnaby Heli, ArcticAir - Hemavan/ 
Topheli and Helikopterflyg. ArcticAir - Hema-
van/Topheli and Tärnaby Heli also run a regular 
service for trekkers along the Kungsleden trail 
and these can be booked in advance. 

HEMAVAN’S NEW SUMMER MAP
Found at Hemavan Gondol and Hemavan Tärna-
by Information Office. Can also be downloaded 
from hemavantarnaby.com.

KUNGSLEDEN (KING’S TRAIL)
The Kungsleden trail, between Abisko and Hem-
avan, is one the world’s most famous and may-
be even be one of its best. Running for 450km, 
the trail was created by the Swedish Tourist 
Association (STF) at the beginning of the 20th 
century and is regularly visited by hikers from 
all over the world. It passes through Lapland’s 
varied terrain, including alpine passes, low-lying 
mountain birch forests, green heaths intersper-
sed with marshlands, lakes and dramatic crags 
and several small mountain villages. 

The trail starts in Hemavan in the south and 
stretches into the far north as far as Abisko, a 
distance of 450km.
The varied terrain means that Kungsleden is 
suitable for both experienced trekkers and be-
ginners. 
Between Ammarnäs and Hemavan Tärnaby, STF 
has five mountain cabins, manned from June 
21st - September 30th, providing service and 
accommodation for travellers. The distance 
between each varies; from 8-19km. During the 
season the cabins are open for self-catering 
hikers.

AN EXCELLENT DAY TRIP
Take the Hemavan Gondol to 
above the tree level before 
heading along Kungsleden to 
the Viterskalsstugan cabin. An 
8km stretch one way.

HIKER’S GUIDE
Discover more trails and suggestions 
online from hemavantarnaby.com or 
in the hiker’s guide, copies of which 
can be found at the Hemavan Tärnaby 
Information Office.

Walking through the dramatic Syterskalet Pass, 
you encounter the steep sides of Norra Syter-
toppen, Västerbotten’s highest point at 1768m. 
Another high point of the trail is the seven woo-
den bridges that take you through the southern 
sections of Lake Tärnasjön. 
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Så här deltar du
När du har nått toppen skall du skriva ditt 
namn i toppboken och ta ett kort därifrån 
som du lägger upp på Instagram och taggar 
med #sommartopparhemavantarnaby

Fyll i talongen och när du har varit uppe på 
fyra toppar under en sommar (för barn upp 
till 15 år gäller två toppar under en som-
mar) lämnar du in den på Hemavan Tärnaby 
Turistbyrå eller Naturum Vindelfjällen.

Topptursböckerna ligger ute mellan 7 juli 
till 7 oktober 2018. Vinnarna presenteras i 
mitten av oktober 2018.

Ladda hem talongen på www.hemavan-
tarnaby.com, skriv ut den eller hämta på 
Hemavan Tärnaby Turistbyrå eller Naturum 
Vindelfjällen i Hemavan.

I Hemavan Tärnaby finns många fjälltoppar som lämpar sig utomor-
dentligt för toppturer. Bestig fyra toppar under en sommar och delta i 

utlottningen av presentkort på en fjällweekend eller en middag på någon 
av ortens restauranger. Bland de spänstiga som går upp på åtta toppar 

under en sommar kommer vi att kora en toppmästare!

TOPPMÄSTAREN 2018
Av de som har varit riktigt flitiga och varit 
uppe på åtta toppar under sommaren 2018 
kommer vi att kora en Toppmästare.

TOPPTURSMÄRKET
För den som har gått upp på åtta toppar 
under en tvåårsperiod finns möjlighet att 
köpa det fina topptursmärket för 50 kr. Det 
finns att köpa på Hemavan Tärnaby Turist-
byrå och Naturum Vindelfjällen Hemavan.

GUIDAD TOPPTUR DEN 7 JULI
För att markera startskottet för SOMMAR- 
TOPPAR 2018 bjuder vi in till en guidad 
topptur. Mer info om turen på
hemavantarnaby.com

STIG ELLER LED TILL TOPPEN
Laxfjället – lämplig familjetur 829 möh

Gurkfjället – lämplig familjetur 895 möh

Atoklimpen – lämplig familjetur 1 006 möh

Kungstoppen/ Storkittelhobben 1 135 möh

Daalåejvie 1 337 möh

Ryjvejegaejsie / Ryfjället 1 413 möh

Murtsertoppen 1 413 möh

Norra Sytertoppen 1 768 möh

UTAN STIG ELLER LED TILL TOPPEN
Skraahpenjuenie 1 205 möh

Dålkoetjåhke / Dulko 1 522 möh

Södra Sytertoppen 1 685 möh

TOPPLISTAN

SOMMARTOPPAR

 #sommartopparhemavantarnaby
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VISA HÄNSYN TILL DJUR OCH NATUR
Fjälltopparna ligger inom rennäringens året-runt-marker vilket innebär att här är renskötsel tillåten året runt.

Naturen i våra fjälltrakter kräver ofta lite extra omtanke. I områden med renskötsel skall du till exempel hålla hunden 
kopplad under hela året. Du får plocka blommor och bär på flera ställen, men kom ihåg att det finns många fridlysta 
arter även i fjällvärlden.

H
EM

AVAN TARNABY



SHOW MOTHER NATURE A LITTLE RESPECT
Mountain environments are fragile so it is important that we treat them with extra care. The summits all lie within an area used 
by Sami for reindeer husbandry which means that dogs must be on a leash at all times. You may pick flowers and berries in most 
places but some species are protected and must not be disturbed.

12 SUMMER GUIDE

This is how you compete
Upon reaching the summit, enter your 
name in the summit book, take a picture 
and tag it on Instagram using #sommartop-
parhemavantarnaby

Enter your details on the talon and after 
completing four summits (two summits 
for children under 15), hand it in to staff at 
either the Hemavan Tärnaby Tourist Infor-
mation Office or Naturum Vindelfjällen.

Summit books will be left on the summits 
between July 7th and October 8th. The 
winners will be announced in the middle of 
October 2018. 

Download and print the talon at home or 
collect at the Hemavan Tärnaby Tourist In-
formation Office or Naturum Vindelfjällen.

There are many summits in Hemavan Tärnaby that make excellent desti-
nations. Climb four summits during the summer and take part in a lottery 
where you could win a weekend holiday or an evening meal in one of the 
local restaurants. Climb as many as eight summits and you will become 
part of a select group from which a Summit Champion will be chosen.

SUMMIT CHAMPION 2018
From those active outdoor enthusiasts 
who have managed eight summits during 
the summer of 2018, we will chose one 
who will become Summit Champion 2018. 

SUMMIT BADGE
If you have managed eight summits during 
a two year period, it is possible to purchase 
a special summit badge for 50 kr. This is for 
sale at the Hemavan Tärnaby Tourist Infor-
mation Office or Naturum Vindelfjällen in 
Hemavan. 

GUIDED SUMMIT TOUR JULY 7TH
A guided summit tour will launch this year’s 
Summer Summit challenge. More info on 
hemavantarnaby.com

PATH OR TRAIL TO SUMMIT
Laxfjället –  family friendly 829 m
Gurkfjället –  family friendly 895 m
Atoklimpen –  family friendly 1 006 m
Kungstoppen/ Storkittelhobben, 
topp of ski lift

1 135 m

Daalåejvie 1 337 m
Ryjvejegaejsie / Ryfjället 1 413 m
Murtsertoppen 1 413 m
Norra Sytertoppen 1 768 m

NO PATH OR TRAIL TO SUMMIT
Skraahpenjuenie 1 205 m
Dålkoetjåhke / Dulko 1 522 m
Södra Sytertoppen 1 685 m

SUMMIT LIST

SUMMER SUMMITS

 #sommartopparhemavantarnaby
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BLOMSTERVANDRING PÅ GIERAVARDO
Guidad tur på blomsterfjället Gieravardo. Botanisk guide visar mängder av vanliga och 
mer sällsynta fjällväxter. Turen erbjuder förutom blomster en otrolig utsikt över svenska 
och norska fjäll. Ta med fika och bra kläder. Turen tar cirka fyra timmar inklusive två stopp. 

TID OCH DATUM: Måndagar Kl 10.00. Turen går 2 juli - 6 augusti.
SAMLING: Naturum Vindelfjällen Hemavan. Samåkning gäller.

ARRANGÖR: Fjällbotaniska trädgården/ Naturum Vindelfjällen Hemavan 

ANMÄLAN: Naturum Vindelfjällen Hemavan +46 (0)954-380 23

PRIS: 100 kr per person, gratis för barn under 15 år.
LÄS MER: www.fjallbotaniska.se

DISCOVER THE FLORA OF GIERAVARDO
Take a guided tour of Gieravardo, where you will not only experience magnificent views of the 
Swedish and Norwegian mountains, you’ll also find many species of alpine plants, including some 
rarer varieties. Take your own refreshments and suitable clothing. Tour lasts approximately 4 hours, 
including two stops. 

TIME & DATE: Mondays 10.00, July 2nd - August 6th
PLACE: Naturum Vindelfjällen Hemavan. We share car transport.

ORGANISER: Alpine Botanical Garden/Naturum Vindelfjällen Hemavan

TO BOOK: Naturum Vindelfjällen Hemavan +46 (0)954-380 23

PRICE: 100 kr per person, under 15s, free
MORE INFO: www.fjallbotaniska.se

UPPLEV MER
GUIDADE SOMMARAKTIVITETER I HEMAVAN TÄRNABY

I vårt veckoprogram finns  många olika aktiviteter för stora och små!  
I programmet finns bland annat blomstervandring, grottkrypning,  

guidad tur till Ruttjebäcken och historiepromenad i Tärnaby.

DISCOVER 
MORE! 

Guided summer activities  
in Hemavan Tärnaby

Our weekly programme of activities has so-
mething for everyone, from pot-holing to flo-
wer trails, from guided tours of Ruttjebäcken 

stream to historical walks in Tärnaby.
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RUTTJEBÄCKEN - EN KLASSIKER 
Längst in i Tängvattsdalen vid Rönäs, börjar stigen som följer den fantastiskt vackra och 
geologiskt intressanta Ruttjebäcken. Vi utforskar jättegrytorna som vattnet och stenarna 
bildat, fikar på någon av alla vackra stenhällar och kanske tar vi oss ett dopp i det klara 
vattnet. Under turen visar guiden även var den sällsynta orkidén Brudkullan växer.

TIME & DATE: Torsdagar Kl. 10.00. 12 juli – 9 augusti.
SAMLING: Hemavan Fjällstation

ANMÄLAN: +46 (0)954-300 27, info@hemavanfjallstation.se
PRIS: 100 kr per person, barn under 15 år gratis. Fyra anmälda behövs för att turen ska 

kunna genomföras. 

RUTTJEBÄCKEN STREAM - A CLASSIC 
Starting from Rönäs, at the head of the Tängvattsdalen valley, the tour follows the path of the 
stream, which is filled with interesting geological rock features, such as kettle holes, which you will 
have the opportunity to explore. There will also be plenty of time enjoy refreshments while seated 
on the rocks along the bank, take a refreshing dip in the clear beautiful waters and an opportunity 
to visit the site where the rare orchid, Brudkullan (Gymnigritella runei) grows.

TIME & DATE: Thursdays 10.00. July 12th - August 9th
PLACE: Hemavan Fjällstation

TO BOOK: +46 (0)954-300 27, info@hemavanfjallstation.se
PRICE: 100 kr per person. Under 15s, free. Minimum of four needed. 

MER OM FJÄLLEN KVÄLLEN 
Intressanta föredrag och temakvällar om Vindelfjällens natur, fauna och människorna i 
och kring naturreservatet. Fråga efter aktuellt program.

TIME & DATE: Torsdagar Kl. 19.00  5 juli – 30 augusti
ANMÄLAN: Ingen anmälan behövs. 

ARRANGÖR: Naturum Vindelfjällen Hemavan, +46 (0)954-380 23
PRIS: Gratis

LÄS MER: vindelfjallen.se och på Vindelfjällens facebooksida

MORE ABOUT THE MOUNTAINS 
Fascinating evening talks on the flora, fauna and people of the Vindelfjällen Nature Reserve. 
Please ask for information about the programme for a specific day.

TIME & DATE: Thursdays 19.00. July 5th - August 30th
TO BOOK: No booking required

ORGANISER: Vindelfjällens Naturum Hemavan +46 (0)954-38023.
PRICE: Free

MORE INFO: www.vindelfjallen.se and on Vindelfjällen’s Facebook page.
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GUIDAD GROTTUR TILL KÅTAVIKEN 
Ett spännande rikt grottsystem som du upptäcker med guide. Vandringen till Östra Jord-
bäcksgrottan är cirka en kilometer, och grottan är cirka 450 meter lång. Kortare sträckor 
behöver man krypa, men mestadels är gången stor och rymlig. Overall och hjälm ingår. 

TID OCH DATUM: Onsdagar Kl 10.00 11 juli-8 augusti.
SAMLING: Hemavan Fjällstation

ANMÄLAN: +46 (0)954-300 27, info@hemavanfjallstation.se
PRIS: Pris 495 kr per vuxen och halva priset för barn upp till 15 år.

Fyra anmälda behövs för att turen ska kunna genomföras

GUIDED CAVE TOUR TO KÅTAVIKEN 
A fascinating trip through a large underground system of caves. The walk to Östra  
Jordbäcksgrottan is about 1 km and the cave itself stretches for 450 m. You will need to crawl 
along certain sections but most of the passageways are large and wide. Overalls and helmets are 
provided.  

TIME & DATE: Wednesdays 10.00. July 11th - August 8th
PLACE: Hemavan Fjällstation

TO BOOK: +46 (0)954-300 27, info@hemavanfjallstation.se
PRICE: 495 kr per person. Under 15s, half price. Minimum of four needed.

VANDRING TILL BRUDKULLAN 
Följ med på tur till orkidén Brudkulla, som endast finns på fyra lokaler i världen inklusive 
den på Rödingsnäset. Flera orkidéer och vackra växter utlovas på vandringen. Turen är ca 
5 km tur och retur och lite krävande under sista kilometern upp på fjället. Om Brudkullan 
inte blommar erbjuds en tur till ett annat botaniskt rikt fjäll. Ta med fika och bra kläder. 

TID OCH DATUM: Turen tar 5–6 timmar. Torsdagar och lördagar Kl. 10.00. 12 juli - 4 augusti.
SAMLING: Naturum Vindelfjällen Hemavan. Samåkning gäller.

ANMÄLAN:  Naturum Vindelfjällen Hemavan, +46 (0)954-380 23.
PRIS: 100 kr per person

MER INFO: www.vindelfjallen.se

RARE ORCHID TOUR 
Visit Rödingsnäset, one of only five sites worldwide where Brudkulla (Gymnigritella runei)  
is found. It will also be possible to see several more species of orchids and other beautiful plants. 
These 5 km walks last between four and five hours and the final ascent to the summit covers quite 
steep terrain. If the orchid is not in flower, an alternative tour of a botanically diverse area will be 
chosen instead. Bring your own refreshments and suitable clothing.  

TIME & DATE: Tour lasts 5-6 hours, Thursdays and Saturdays 10.00. July 12th - August 4th
PLACE: Naturum Vindelfjällen Hemavan. We share car transport.

TO BOOK: Naturum Vindelfjällen Hemavan, +46 (0)954-380 23.
PRICE: 100 kr per person

MORE INFO: www.vindelfjallen.se
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 SAMISK KULTURHISTORIA - GUIDNING VID ATOKLIMPEN 
Följ med på en guidad tur i en samisk kulturmiljö. Vår guide visar spår och lämningar efter 
de samer som nyttjat området i mer än tusen år. Allt från de första nomadiska samhällena 
till dagens moderna renskötsel. Vi vandrar i frodig björkskog upp till trädgränsen. Denna 
tur går ej upp på toppen av Atoklimpen.

TID OCH DATUM: Onsdagar Kl. 11.00. 4 juli – 15 augusti.
Kortare dagstur, ca 2-3 timmar

SAMLING: Vid Atostugan. Följ Krutfjellvägen förbi Joesjö, P-Plats 2 km innan riksgränsen, 
700 m att gå efter mindre väg från bilparkeringen. 

ANMÄLAN: Hemavan Tärnaby Turistbyrå, +46 (0)954-104 50
ARRANGÖR: Länsstyrelsen

PRIS: 50 kr per person, barn under 15 år gratis 

SAMI CULTURAL HERITAGE - GUIDED TOUR TO ATOKLIMPEN 
Follow your guide through mountain birch forest and into a Sami environment with old trails and 
remains dating back more than 1,000 years. You will be given a valuable insight into Sami lives and 
culture, from the first nomadic communities to modern reindeer husbandry. The tour does not go 
to the summit. Approx 2-3 hours. 

TIME & DATE: Wednesdays 11.00. July 4th - August 15th. Lasts approx 2-3 hours. 
PLACE: Atostugan. Follow the Krutfjällsvägen road past Joesjö as far as the car park, 2km 

from the border. Walk 700m to the cabin. 
TO BOOK: Hemavan Tärnaby Turistbyrå, +46 (0)954-104 50

ORGANISER: Hemavan Tärnaby Tourist Information Office, +46(0)954-104 50.
PRICE: 50 kr per person. Under 15s, free.

5 WAYS OF ENHANCING YOUR MEETING WITH THESE SPLENDID  
ANIMALS
• You can use binoculars to observe the reindeer cautiously from a distance.
• Avoid walking directly towards them.
• The quieter you are the calmer the animals will be.
• Always keep dogs on a lead.
• When large herds roam - sit, watch and enjoy the experience.

5 TIPS SOM FÖRLÄNGER UPPLEVELSEN OM DU HAR TUREN ATT FÅ SE 
DE STÅTLIGA RENARNA
• I kikare kan du betrakta renarna varsamt på avstånd.
• Undvik att gå rakt mot dem.
• Ju tystare du är desto lugnare är djuren.
• Håll alltid hundar kopplade.
• När större flockar är i rörelse. Sätt dig ner, betrakta och njut.



18 SOMMARGUIDEN

BLAND KÖTTÄTANDE VÄXTER OCH ELEFANTHUMLOR
En tur för barnen och deras föräldrar. Samling i naturum, tag med fika och något att sitta 
på. Vi går en kortare tur i närområdet och lär oss mer om håriga humlor, köttätande växter 
och andra spännande anpassningar. Turen som tar cirka en timme avslutas med fika och 
sagostund i kåtan. Från cirka tre år. 

TID OCH DATUM: Fredagar Kl.14.00. 29 juni – 31 augusti.
SAMLING: Naturum Vindelfjällen Hemavan

ARRANGÖR: Naturum Vindelfjällen Hemavan, +46 (0)954-380 23. 
ANMÄLAN: Ingen anmälan behövs. 

PRIS: Gratis 
LÄS MER: vindelfjallen.se och på Vindelfjällens facebooksida

MEAT-EATING PLANTS AND ELEPHANT BEES
Filled with fascinating facts ranging from hairy bees to plants that prefer meat, this guided outdoor 
tour is perfect for the whole family, We meet up at Naturum for a 60-minute circuit of the area, 
ending with a story-telling session at one of the Sami huts in the botanical garden. Suitable for 
three year olds and older.  

TIME & DATE: Friday 14.00. June 29th - August 31th.
PLACE: Naturum Vindelfjällen Hemavan

ORGANISER: Naturum Vindelfjällen Hemavan, +46 (0)954-38023. 
TO BOOK: No booking required 

PRICE: Free 
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Tfn +46 (0)954 305 00 • info@hemavan.com • www.hemavan.com
Stig Strand hälsar välkommen!

FISKETURER • TOPPTURER  
LAGAKTIVITETER • HELISKI 
NORGETURER • CYKLING 
SKOTERARRANGEMANG  
& MYCKET MER

Ombud för Systembolaget, 
lägg din order på 
www.konsumtarnaby.se

Postombud - Här kan du 
utföra dina postärenden.

TÄRNABY

Öppettider: Mån - Lör, 09.00-19.00 Sön, 11.00-19.00
Västra Strandvägen 15, Tärnaby

Telefon: 0954-148 80

Ombud för Posten & Systembolaget

VS-INSTALLATÖR I 
HEMAVAN TÄRNABY

JANNE@
WWW.TARNABYROR.COM

070-321 03 25
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UPPLEV MER! 
GUIDADE TURER PÅ EGEN HAND

KANOTÄVENTYR I JOVATTNET –  
SOMMARENS NYHET! 
Paddla längs Jovattsån på egen hand. Turen startar hos Peder 
Karlsson Upplevelser i Joeström. Därifrån skjutsas ni och kanoten 
upp till hängbron över Jovattsån. Här vinkas ni av och glider på 
egen hand ned längs den vackra, slingrande Jovattsån. På ån är det 
ofta stilla och bävern har byggt flera hyddor längs kanten, har du 
tur får du en skymt av den!

Längs ån finns fina ställen att göra strandhugg på så ta med en 
fikasäck. Jovattsån mynnar ut i sjön Joeström och ni avslutar er 
tur med att paddla över sjön och landar på Karlssons strand och 
parkerar kanoten där. En kort promenad längs stigen genom björk-
skog tar er tillbaka till gården där er bil väntar.

TID OCH DATUM: 24 juni – 19 augusti
PRIS: 450 kr per person. Två till tre personer per kanot. Barn 

under 12 år gratis vid två vuxna betalande i en kanot. 
I priset ingår kanot, transport från gården till sjösätt-
ningsplatsen, flytvästar samt vattensäck.
Paddlingen är ca 7 km och tar 1,5–2,5 timmar

ANMÄLAN: Boka hos Peder Karlsson Upplevelser  
+46 (0)70-262 40 22, pederkarlsson@live.se, senast 
20.00 kvällen före. 

FJÄLLVINDEN - LEGENDER OCH HISTORIA 
Ta del av historien om Fjällvinden – världens i särklass bästa alpina 
klubb. Hämta karta på Tärnaby Fjällhotell där turen också börjar. 
Vandringen går via Slalomvägen upp till Ingemarbacken. Passera 
Anjabacken på tillbakavägen och avsluta igen på hotellet.

Hämta karta på Tärnaby Fjällhotell +46 (0)954-104 20 

LIVSVANDRING I HEMAVAN 
Välkommen med på en Livsvandring på fjällsluttningen i Hemavan. 
Vandringen kommer att ta dig till flera vackra platser i omgiv-
ningarna. Samtidigt som du går får du tillfälle att fundera över 
livsfrågor; vad är viktigt för mig, vad är jag glad för, hur möter jag 
livets motlut? Turen tar cirka två timmar, ta på rejäla skor/stövlar 
och ta gärna med fika!

Hämta karta och formulär på Hemavan Fjällstation +46 (0)954-300 27

DISCOVER MORE!
DO-IT-YOURSELF TOURS - WITH A LITTLE 
HELP ON THE WAY!

ADVENTURE ON LAKE JOVATTNET - UNVEILED 
THIS SUMMER! 
Paddle along the Jovattsån river. Starting at Joeström, Peder Karlsson 
drives you and your canoes to the suspension bridge over the river. 
He’ll help you to launch the canoes into the calm, winding water and 
wave you off as you start paddling back towards his farmstead. You’ll 
spot several beaver lodges and, keep an eye out, you could even catch a 
glimpse of these shy animals.  
There are plenty of opportunities along the way to beach the canoes for 
a break and something to eat. The river flows into Lake Joeström upon 
whose shores you can land your canoes, just below Peder’s home. Then 
it’s just a walk through birchwood to his farmstead and where your cars 
are parked. 

TIME & DATES: June 24th - August 19th
PRICE: 450kr per person. 2-3 people per canoe. Children 

under 12 free, if accompanied by two adults. Price 
includes canoe, transport to launch site, life-jacket and 
water container.
The trip is 7km long and takes between 1.5 to 2.5 
hours.

BOOKING: Contact Peder Karlsson Upplevelser  
+46 (0) 262 40 22, pederkarlsson@live.se, at the 
latest by 20.00 the evening before. 

FJÄLLVINDEN - OUR HEROES AND HISTORY 
Discover the fascinating history of the world’s most successful ski club 
- Fjällvinden. Maps can be collected at Tärnaby Fjällhotell, which is also 
the tour’s starting point. Walk up Slalomvägen street and then Ingemar-
backen ski slope before heading back down Anjabacken ski slope to the 
hotel. 
Collect map at Tärnaby Fjällhotell +46 (0)954 - 104 20

LIFE CONTEMPLATION WALK IN HEMAVAN 
Welcome to this contemplative walk on the mountain slopes of Hema-
van. The two-hour journey takes you to several beautiful spots while 
giving you the opportunity to think about life, what is important to you, 
what makes you happy and how you deal with adversity on the way. 
Wear sturdy shoes or boots and bring a flask of coffee.

INFORMATION: Maps and form from Hemavan Fjällstation.  
+46 (0)954-300 27.
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HEMAVAN GONDOL
Hemavan Gondol tar dig snabbt och smi-
digt upp på fjället!

Färden upp till toppen tar cirka fem minuter 
och du njuter av milsvid utsikt på vägen upp 
samtidigt som du vilar benen. Den världs-
berömda Kungsleden ligger i direkt anslut-
ning till gondolens toppstation och det 
finns även en utsiktsplats med sittplatser 
där du kan njuta av din medhavda fika och 
magiskt utsikt! Från gondolens toppstation 
finns en väg ner till restaurang Björk där det 
serveras förstklassig mat och fika.

ÖPPETTIDER: 
6 juli-31 augusti: söndag-fredag 10.00 – 17.00  
 lördag 10.00 – 21.00
1-30 september: lördag 10.00 – 21.00 
 söndag 10.00 – 17.00
www.hemavantarnaby.com 

FJÄLLBOTANISKA TRÄDGÅRDEN
Fjällbotaniska trädgården är en liten 
diamant i fjällvärlden med sitt stora utbud 
av fjällväxter och den pedagogiska presen-
tationen. Det är Sveriges högst belägna 
botaniska trädgård och en av världens 
nordligaste. Trädgården ligger i anslutning 
till Vindelfjällens Naturum Hemavan och är 
bemannad 25 juni till 12 augusti. Under den 
perioden erbjuds också dagliga guidningar. 

KONTAKT: +46 (0)954-380 23 
www.fjallbotaniska.se 

UPPTÄCK PÅ EGEN HAND

NATURUM VINDELFJÄLLEN 
HEMAVAN
Naturum Vindelfjällen Hemavan beskriver, 
förklarar och ger förståelse för naturen 
och områdets värden, samt inspirerar till 
vistelse och naturkontakt. Utställning och 
information om Vindelfjällens naturreser-
vat och Kungsleden, aktiviteter, försäljning 
av kartor, vykort mm. Varje vecka anordnas 
aktiviteter och vissa av dem riktade mot 
barnen. 

ÖPPET:
dagligen 25 juni – 2 september,  
därefter onsdag-söndag hela september. 
KONTAKT: +46 (0)954-380 23 
www.vindelfjallen.se

SIMHALLEN HEMAVAN
25 meters bassäng, bastu, bubbelpool och 
ångbastu. 
www.hemavansfjallcenter.se

LENNYS LEKLAND
Kul för stora och små barn, Lennys lekland 
ligger inne i Bayhill center. I anslutning 
till leklandet finns butiker samt café och 
restaurang FICA.
www.bayhillcenter.com

Saker att göra hela sommaren, utan anpassning till guider och turer
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HEMAVAN GONDOL
A quick and easy access to the mountain 
world. 

The trip only takes five minutes and not 
only provides great views of the surroun-
ding landscape, it is relaxing and saves you 
energy. The world famous Kungsleden Trail 
runs right by the top station where there 
is a viewpoint - perfect for a picnic with 
a view! A path leads from the top station 
down to the first class restaurant and café, 
Björk. 

OPEN:

July 6th - August 31th: Sun-Fri 10.00-17.00
Sat 10.00-20.00

 September 1st-30th: Sat 10.00-21.00
Sun 10.00-17.00

www.hemavantarnaby.com

ALPINE BOTANICAL GARDEN
The Alpine Botanical Garden is a small 
gem of place with its well thought-out 
presentation of alpine plants. It is Sweden’s 
highest botanical garden and one of the 
most northerly in the world. The garden is 
located next to the Vindelfjällens Naturum 
in Hemavan. It is manned between July 
25th and August 12th, when daily tours of 
the garden are also available. 

CONTACT:   +46 (0)954-380 23
www.fjallbotaniska.se

SWIMMING POOL HEMAVAN
25m pool, whirlpool, sauna and steam 
sauna.
www.hemavansfjallcenter.se

LENNYS LEKLAND -  
(PLAY CENTRE)
Fun for kids of all ages. The play centre is 
located in the Bayhill Center, where you’ll 
also find shops, a café and restaurant.
www.bayhillcenter.com

SUMMER ACTIVITIES 
YOU CAN DO WITHOUT A GUIDE

NATURUM VINDELFJÄLLEN 
HEMAVAN
Vindelfjällens Naturum in Hemavan is an 
exhibition about the surrounding lands-
cape, its flora and fauna and the huge 
Vindelfjällen Nature Reserve.  Designed to 
inspire and bring visitors closer to Mother 
Nature, it also has information about the 
Kungsleden trail and local activities and 
sells maps and postcards. Every week 
Naturum organises a range of activities for 
both adults and children.

OPEN:
Daily June 25th - September 2nd
September 3rd - 30th, every Wed-Sun

CONTACT:  +46 (0)954-380 23
www.fjallbotaniska.se.
www.hemavantarnaby.com 

marknaden

TÄRNABY 
BORDER MARKET 

20 - 22 JULY
» MARKET STALLS 

» DANCE 
» CHILDRENS’ ENTERTAINMEN 

» SAMI EXHIBITION

FRIDAY & SATURDAY 10.00-18.00, 
SUNDAY 10.00 - 15.00
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I TÄRNABY 20-22 JULI

GRÄNSHANDELS- 

FREDAG & LÖRDAG 10.00–18.00

SÖNDAG 10.00-15.00

» MARKNADSHANDEL

» DANS på Udden till Martinez

» BARNUNDERHÅLLNING

» SAMISK UTSTÄLLNING

marknaden
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FISKE
Här finns lättillgängligt fiske för familjen och mer avancerade vatten för 
den inbitne sportfiskaren. På sommaren har du tillgång till strömfiske, 

och sjöar med öring och röding i dalgångarna och på kalfjället. Det finns 
också flera guideföretag som erbjuder exklusivt fiske i fina vatten.

FISKEGUIDEN
Fiskeguiden hjälper dig att hitta till 
närfiske i Hemavan Tärnaby.

Den finns att hämta på Hemavan Tär-
naby Turistbyrå eller att ladda ner som 
pdf på www.hemavantarnaby.com

Fiska i 
Hemavan Tärnaby

Västra Strandvägen 1 – 920 64 Tärnaby – Tel +46 (0)954 104 50

info@hemavantarnaby.se – www.hemavantarnaby.com

Det här är din guide till  fisket i 

Hemavan Tärnaby. Här kan du 

studera just det fiskevatten som 

du ska besöka. 

Fishing guide Hemavan Tärnaby

Your guide to fishing in and around Hemavan Tärnaby

HEMAVAN TÄRNABY

Närfiske i Hemavan Tärnaby

Fiskeguiden

Foto: Sam
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 Fishing in  
Hemavan Tärnaby
This is your guide to fishing in Hemavan 

Tärnaby. You will find information on the  

stretch of water you are planning to visit.

I Hemavan Tärnaby kan du fiska på fjällsjöar i statens vatten ovan 
odlingsgränsen, då behöver du Länsstyrelsens fiskekort. I dal-
gångarna finns det istället flera fiskevårdsområden (FVO) att välja 
mellan.

FISKEKORT ONLINE
LÄNSSTYRELSEN WWW.NATUREIT.SE

TÄRNA FVO WWW.FISKEKORT.SE

Under Fiskefestivalen kan man fiska på ett och samma fiskekort 
på alla fiskevårdsområden i Hemavan Tärnaby. Detta speciella 
fiskekort finns att köpa på de vanliga försäljningsställena. Kortet 
säljs mellan 20 -29  juli 2018.

FISHING
The fishing is excellent and ranges from easy acces-
sible family spots to more advanced challenges for 
the experienced angler. In summer choose from flo-
wing streams and rivers or calm forest and mountain 
lakes, all home to healthy stocks of trout and arctic 
charr. Several companies provide guided tours to 
more exclusive fishing waters.
In Hemavan Tärnaby you can fish in all state owned lakes if you 
have a Länsstyrelsens fishing permit. In the valleys are several 
separate areas (FVO), each requiring their own fishing permit.

ONLINE PERMITS
LÄNSSTYRELSEN WWW.NATUREIT.SE
TÄRNA FVO WWW.FISKEKORT.SE
During the Fishing Festival between July 20-29th it is possible to 
fish in all areas using the same permit, which is available from all 
purchasing points during this time.

FISHING GUIDE
A helpful guide to all the fishing spots in Hemavan Tärnaby.  
Available from the Hemavan Tärnaby Tourist Information Office 
or download from www.hemavantarnaby.com
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Fiskefestivalen
MER INFORMATION
Mer information och försäljning  
av det gemensamma  fiskekortet på 
Hemavan Tärnaby Turistbyrå och på 
hemavantarnaby.com

20-29 juli
Gemensamt fiskekort • fiskeinformation • fisketävling 
• notdragning x 2 • hur funkar en fisk – naturum lär ut 
• #fjällgourmet med fisktema • lär dig til laga fisk • vinn 
fiskeutrustning.

Arr/Organiser: Tärnafjällens FVO Fo
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FISHING 
FESTIVAL

20-29 JULY
Permits • Fishing information • Competition • Seine 
fishing x 2 • How a fish works – Naturum •  
#fjällgourmet with fish theme • How to prepare fish  
• Win equipment

MORE INFORMATION and fishing permits available 
at Hemavan Tärnaby Tourist Information Office and 
hemavantarnaby.com.

Västra Strandvägen 1, Tärnaby | www.trolltrumman.com

Trolltrumman fyller 60 år!
Under jubileumsåret öppnar vi bl a vår privata samling  

med unika samiska och lokala föremål.
Välkommen!
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Oxtindarna runt
– längs svenska och norska vägar

TÄRNABY 310KM, HEMAVAN 290KM
Runt det norska högfjällmassivet Oxtindar-
na kan man få en vacker naturupplevelse 
längs svenska och norska vägar. 

Åk E12 mot Klippen. I Strimasund kan du 
vandra till Gausjosjöns sameviste. Infor-
mationstavlor på plats berättar mer om 
historien. Här finns Skandinaviens grottri-
kaste område och i Kåtaviken finns flera av 
dessa grottor. Vägen fortsätter därefter in i 
grannlandet Norge. 

Turen fortsätter sedan längs E6 söderut 
och vid samhället Korgen svänger vi av till 
Vildmarksvägen (riksväg 806). Fortsätt 
via Rössvattnet till Hattfjelldal, en by pro-
filerad på mat av lokala råvaror. Här finns 
också ett samiskt center och Börgefjälls 
Nationalpark. Kör därefter österut längs 
Krutfjällvägen (rv 73).

På svenska sidan vid Boxfjäll ligger Atoklim-
pen, läs mer under Sevärdheter. Ett par mil 
nedströms Jovattsån är du åter ute på E12/
Blå vägen mellan Tärnaby och Hemavan – 
cirkeln är sluten.

Krutfjällvägen
via Varntresk – med smakupplevelse

TÄRNABY/HEMAVAN 140KM
Mitt emellan Tärnaby och Hemavan i 
korsningen vid Västansjö går Krutfjällvägen 
västerut mot Hattfjelldal i Norge. Hela el-
ler delar av denna tur är även lämplig för  
cykelutflykter.

Vid Övre Jovattnet, cirka 7 km innan riks-
gränsen, kan man göra en intressant loop. 
Vid sjön Kalven där vägen kröker sig kraf-
tigt söderut tar man av längs den charmiga 
lilla grusvägen till Varntresk. Vägen slingrar 
sig fram genom några små lantbruk. Efter 
Varntresk kör man söderut längs sjön Röss-
vattnet. Här kan man göra en minnesvärd 
avstickare upp till Saeterstad gård som är 
besöksvärd bland annat för sin rödingod-
ling, getfarm och egenproducerade mat. 

När man kommer ut på Krutfjällvägen (väg 
73) styr man mot Sverige. Strax öster om 
riksgränsen rekommenderas en tur upp på 
Atoklimpen. 

Den här turen är också fin att cykla. Då kan 
man parkera bilen i Joesjö.

Värt en omväg
SEVÄRDHETER
Ruttjebäcken – Vackra formationer i den 
mjuka skiffer-bergarten och det kristallkla-
ra vattnet gör Ruttjebäcken till en favorit 
bland utflyktsmål i närområdet.

Fjällbotaniska Trädgården i Hemavan – är 
en liten diamant i fjällvärlden med sitt stora 
utbud av fjällväxter och den pedagogiska 
presentationen. Det är Sveriges högst 
belägna botaniska trädgård och en av 
världens nordligaste. 

Atoklimpen – är en samisk kulturmiljö, som 
visar hur det renskötande nomadsamhället 
nyttjat landskapet under förhistorisk tid 
och fram till idag. Tre kilometers vandring 
till toppen erbjuder en lättvandrad, trevlig 
tur med intressant geologi, flora samt 
samisk kulturhistoria.

Gausjosjö – sommarbosättning med 
nordsamiska kåtor från 1930-talet finner 
man efter 2,5 km vandring från E12 vid 
Strimasund.

Laxfjället, Tärnaby – milsvid utsikt över fjäll, 
sjöar och världsmästarbackar. Bilväg till ut-
siktsplats. Kör förbi campingen vid Tärnaån.

GRÄNSLÖSA UTFLYKTER
Den här kartan är för dig som färdas med bil och vill uppleva  
mer av närområdet kring Hemavan Tärnaby och närområdet i  

Norge - Helgeland. Ta gärna hjälp av våra turförslag. 
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Oxtindarna runt
Round trip via Swedish and Norwegian 
roads

TÄRNABY 310KM, HEMAVAN 290KM
A trip around the Norwegian mountain range of 
Oxtindarna, taking in both Swedish and Norwe-
gian roads, encompassing a beautiful and varied 
landscape. 
From Tärnaby head west on the E12 towards 
Klippen. 
Make a stop at Strimsasund, from where you 
can take a walk to a nearby Sami summer sett-
lement complete with an information board 
outlining the various aspects of the area’s cul-
tural heritage. Beneath your feet is the largest 
concentration of caves in Scandinavia, several 
of which can be explored at Kåtaviken. 
Continue your car journey into Norway and turn 
south along the E6 until you reach the village 
of Korgen where you turn on to route 806, 
Vildmarksvägen (the wilderness road). Head via 
Lake Røssvatnet towards Hattfjelldal, where you 
can buy a wide range of locally produced food, 
visit a Sami cultural heritage centre and Børge-
fjells National Park. Follow route 73 (Krutfjällvä-
gen) and head east into Sweden. 
Just across the border, and before you enter the 
village of Boxfjäll, you will see the Atoklimpen 
summit to your right. Follow the road alongside 
the Jovattsån river until it meets Lake Laisan 
where you complete your journey by rejoining the 
E12.  

Krutfjällvägen
via Varntresk, a tasty journey

TÄRNABY/HEMAVAN 140KM
The small village of Västansjö lies halfway bet-
ween Tärnaby and Hemavan. Here is where you 
pick up the Krutfjällvägen road to head west 
towards Hattfjelldal in Norway. This route is also 
suitable for cyclists. 
An interesting diversion awaits at Övre Jovatt-
net, 7 km from the Norwegian border. At Lake 
Kalven, where the road suddenly turns south, 
take the gravel road to Varntresk to enjoy a 
charming winding route past small farmsteads. 
When you reach Varntresk, head south along-
side Lake Røssvatnet. The road, ultimately, will 
end at the Krutfjällvägen road (route 73) where 
you will turn east and travel back to Sweden, 
but, before you reach that point, it’s well worth 
visiting Saeterstad gård with its Arctic charr fish 
farm, goats and home-produced fare. 
When you do reach the border, you have the 
option of taking a 3km walk up to the summit of 
Atoklimpen.

Sights
WORTH SEEING
Ruttjebäcken – wild tumbling crystal clear 
waters have sculpted beautiful formations out 
of the soft bedrock, transforming Ruttjebäcken 
into one of the region’s most visited destina-
tions.

Fjällbotaniska Trädgården – Hemavan Alpine 
Botanical Garden. A gardening gem featuring 
an exquisitely laid out extensive collection of 
alpine plants. This is not only Sweden’s highest 
located botanical garden, it is one of the world’s 
most northerly.

Atoklimpen – the slopes of this summit bear 
witness to the nomadic lifestyle of the reindeer 
herders who continue to work the landscape in 
the same way that they have since prehistoric 
times.

Gausjosjö – a summer settlement of the North 
Sami dating from the 1930s. Located 2.5 km 
from the E12 highway at Strimasund.

Laxfjället, Tärnaby – viewpoint featuring pa-
noramic views of the mountain landscape, lakes 
and world champions’ ski slopes. Accessible 
by road, continue past the camping site by the 
Tärnaån river.

BORDER-FREE
This map is for visitors who are travelling by car and wish to discover the 
whole region, incorporating Hemavan Tärnaby in Sweden and Helgeland 

in Norway. Try these suggested routes.
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ÖPPETTIDER SOMMAR 2018   

6 juli – 31 augusti 1 – 30 september

Sön-fre 10-17 Lör 10-21 

Lör 10-21 Sön 10-17

Låt gondolen ta dig 
till fjället!

HEMAVANTARNABY.COM
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STORUMANDAGARNA
ALLTID HELGEN EFTER MIDSOMMAR

MARKNADSHANDEL • BILUTSTÄLLNING STORUMAN CLASSIC CAR • ARMBRYTARTÄVLING • HANTVERKSUTSTÄLLNING  
• HELIKOPTERLYFT • AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR • SÅNG & MUSIK • ÅNGLOKET • LEKLAND/TIVOLI

SM I SWAMPSOCCER, SWAMPVOLLEY, SWAMPJUMP OCH SWAMPRUN

MICKE´S
I ÖLTÄLTET: BENGANDANSGALAN.SE

STORUMANDAGARNA.SE

LÖRDAG 
30 JUNI

FRE-LÖR
6-7 
JULI

FRE-SÖN
29/6  

TILL 1/7

PÅ STORA SCENEN:

JESSICA ANDERSSON 
& MAGNUS CARLSSON

Har du det som krävs för 
att bli svensk mästare?
Besök www.swampsoccer.se för mer 

information och anmälan av lag.

SWAMPSOCCER.SE

STORUMAN



Blå vägen 44, Hemavan
+46 (0)954-300 88 eller bokadirekt.se

Front Frisör
anno 2014

Unna dig en skön 
stund hos oss efter 
din vandring och få 
fräscht hår igen
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HYRBILAR SOM PASSAR DIG
Hemavan-Tärnaby-Storuman: 070-273 86 13

Boka i god tid på 
www. mabi.se

Alltid på väg

Vi hjälper dig med vägunderhåll, grusleveranser, 
entreprenader och infiltrationsanläggningar.  
Kontakta oss på tfn 0954-100  35. svevia.se

Ta hjälp av 
en specialist.

MARKNADSHANDEL • BILUTSTÄLLNING STORUMAN CLASSIC CAR • ARMBRYTARTÄVLING • HANTVERKSUTSTÄLLNING  
• HELIKOPTERLYFT • AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR • SÅNG & MUSIK • ÅNGLOKET • LEKLAND/TIVOLI

SM I SWAMPSOCCER, SWAMPVOLLEY, SWAMPJUMP OCH SWAMPRUN

PÅ STORA SCENEN:

JESSICA ANDERSSON 
& MAGNUS CARLSSON
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I Hemavan och Tärnaby finns boende för alla smaker, oavsett om du 
föredrar full service eller sköta det mesta själv. Förutom alternativen på 
denna sidan finns en rad olika privata stugor och lägenheter som går att 

boka online på hemavantarnaby.com. 

BOENDE
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HEMAVAN 
HEMAVANS FJÄLLCENTER 
Hotell, camping & STF-vandrarhem. 

 Hotel, camping site and affiliated hostel.

Tfn: +46 (0)954-300 02 
www.hemavansfjallcenter.se 

HEMAVAN SERVICE 
Stugförmedling. 

 Holiday home rentals.

Tfn: +46 (0)954-300 20
www.hemavanservice.se 

KUNGSPORTEN 
Stugförmedling. 

 Holiday home rentals.

Tfn: +46 (0)954-380 00 
www.kungsportenhemavan.se 

STF HEMAVAN FJÄLLSTATION 
Rum. 

 Rooms  
- affiliated to Swedish Tourist Association.

Tfn: +46 (0)954-300 27 
www.hemavanfjallstation.se 

TROLLTUNET 
Hotellrum & lägenheter. 

 Hotel accommodation and apartments.

Tfn: +46 (0)954-305 00 
www.hemavan.com 

HEMAVANS WÄRDSHUS 
Hotell, stugor & lägenheter.

 Hotell accommodation, cabins and  
apartments.

Tfn: +46 (0)954-305 15 
www.hemavanswardshus.se 

VIRISEN 
VIRISEN 
Stugor. 

 Cabin rental.

Tfn: +46 (0)70-274 41 88 
www.virisen.se 

UMFORS 
UMFORSGÅRDEN 
Rum. 

 Rooms.

Tfn: +46 (0)70-619 14 14
www.umforsgarden.com 

TÄRNABY 
TÄRNABY CAMPING 
Tfn: +46 (0)70-547 27 97 
www.tarnabycamping.se 

TÄRNABY HELI  
HUSVAGNSCAMPING 
Tfn: +46 (0)954-103 15 
www.tarnabyheli.se 

TÄRNABY FJÄLLHOTELL MED  
ÅKERLUNDSKA GÅRDEN 
Hotell, lägenheter, stugförmedling, vandrarhem. 

 Hotell and hostel accommodation, apart-
ments, holiday home rentals.

Tfn: +46 (0)954-104 20 
www.tarnabyfjallhotell.com 

TÄRNABY FJÄLLBY 
Stugor, lägenheter, rum 

 Holiday homes, rooms.

Tfn: +46 (0)954-10416 

ACCOMMODATION
There is enough choice of accommodation in Hemavan and  
Tärnaby to suit everyone, from full- board to self-catering.  

Quite apart from the range of alternatives shown here, there are 
many privately owned cabins, cottages and apartments that can be 

booked online on hemavantarnaby.com.
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MAT
Lokala råvaror är grunden för många av restaurangerna.  

Vilt, fisk, bär och svamp är naturlig lyx, men du hittar också husmanskost 
och mat som kan ätas i farten. 

Vi är stolta att Björk Topprestaurang och Fjällbar, Virisen och Familjen 
från vårt område är omnämnda i White Guide Sverige!
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#FJÄLLGOURMET 
vi skall ha med en rubrik som heter #fjällgour-
met på Matsidan. Kort beskrivning av taggen 
och presentation av 2 matevent i höst samt 
maten under fiskefestivalen.

HEMAVAN
BJÖRK TOPPRESTAURANG & FJÄLLBAR
Lokala råvaror och en vidunderlig utsikt. Åk upp 
på fjället med Hemavan Gondol!

 Locally sourced ingredients and amazing 
views. Travel up the slope using Hemavan 
Gondola!

www.hemavantarnaby.com. 
Tfn +46(0)954-301 43

FICA CAFÉ OCH RESTAURANG 
I gallerian Bayhill center. 

 In Bayhill Center.

Tfn: +46 (0)954-77 07 60 
www.bayhillcenter.com 

HEMAVANS WÄRDSHUS 
Restaurang & Bar med uteservering i  
stämningsfull Västerbottensgård.  

 Restaurant & bar in a charming setting.

Tfn: +46 (0)954-305 15 
www.hemavanswardshus.se 

KUNGSPORTEN GRILL & CAFÉ 
Gatukök mitt i Hemavan. 

 Fast food in the centre of Hemavan.

Tfn: +46 (0)954-380 00 

NANNAS KÖK & BAR 
Bistro, Pizza & Deli

 Bistro, pizza and deli.

Tfn: +46 (0)954-301 11 
www.nannaskok.se 

FOOD
Locally sourced ingredients make up the base for many of the res-
taurants’ menus. Game, fish, berries and mushrooms are a natural 

luxury but regular Swedish fare and fast food are also available.  
We are very proud that Björk Topprestaurang och Fjällbar, Virisen 

and Familjen are all mentioned in the White Guide, one of Sweden’s 
premium restaurant guides.

TÄRNABY 
TÄRNABY FJÄLLHOTELL,  
RESTAURANG BACKFICKAN 
Nordisk meny och surdegspizzor. 

 Nordic menu and sour dough pizza.

Tfn: +46 (0)954-104 20 
www.tarnabyfjallhotell.com 

CAFÉ FAMILJEN 
Kafé med lättare luncher & kafé.

 Café with lighter lunches. 

Tfn: +46 (0)70-424 41 38 
www.cafefamiljen.se 

TÄRNAFJÄLLENS BAGERI & KONDITORI
Fika, smörgåsar, sallader & bageri. 

 Bakery, sallads, cakes and sandwiches.

Tfn: +46 (0)954-104 44 

www.tarnafjallensbageri.se 

TÄRNABY WÄRDSHUS 
Lunchbuffé, pizza, kebab, à la carte. 

 Lunch buffet, pizza, kebab, à la carte.

Tfn: 072-558 20 25 

VIRISEN 
VIRISEN RESTAURANG 
Mat med gårdens egna råvaror. 
Endast förbokning. 

 Using the farm’s own produce. Must be 
booked in advance.

Tfn: +46 (0)70-274 41 88 
www.virisen.se 
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Kulturveckan

Frukostkonsert vid Ruttjebäcken
Fjällbrygd berättarafton
Sång vid skymningen • Sångkonsert
Mer info på Hemavan Tärnaby Turistbyrå  
och på hemavantarnaby.com

14-21 juli

Mitt under högsommaren anordnar Kulturakademin Kulturveckan 
i Hemavan Tärnaby med målet att skapa en ny scen i fjällvärlden 
med fokus på musik, konst, litteratur och berättande. Här ges en 
extra dimension till starka kulturupplevelser med hjälp av den 
unika fjällmiljön.

Arr/Organiser: Kulturakademin
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ARTS WEEK 
14-21 JULY

Outdoor breakfast concert at Ruttjebäcken

Fjällbrygd - tales from the past - storytelling

Song at sunset

More information at Hemavan Tärnaby Tourist Information Of-
fice or hemavantarnaby.com

In the middle of summer, KulturAkademin organises its annual Arts 
Week in Hemavan Tärnaby with the aim of creating space for the 
performing arts and literature in a unique mountain environment. 

HEMAVANS WÄRDSHUS & STOCKSTUGAN

HOTELL | STUGBY | RESTAURANG | CAFÉ & BAR

+46(0)954-305 15

INFO@HEMAVANSWARDSHUS.SE

WWW.HEMAVANSWARDSHUS.SE

  HEMAVANS WÄRDSHUS & STOCKSTUGAN

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA  
ÖNSKAR PONTUS MED PERSONAL!
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FJÄLLVINDENTERRÄNGEN 

FJÄLLVINDEN TOUGH KIDZ

	Fjällvindenterrängen 
 är ett terränglopp på 
 10 km som går mellan 
 Laisaliden och 
 Hemavan. 

	Tough Kidz är 
 sommarens roligaste 
 löpartävling för barn 
 upp till 14 år. Banan 
 ligger i Hemavan. 

	ANMÄLAN  
 www.fjallvinden.com

 Arr: Tärna IK Fjällvinden
  +46 (0)954-101 09 
 och Hemavan Aktiv Ungdom

25 augusti 2018
FJÄLLÖPARFEST               
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TA EN 
PAUS PÅ 

FICA !

Lunchbuffé alla 
dagar kl 11-15
Välkommen!

Vi finns i Bayhill Center, Blåvägen 35 920 66 Hemavan  

www.bayhillcenter.com  |  Gilla oss på facebook

..
Oppettider  

må-fr 10-18 
lo..r 10-17  
so..n 11-17

Vi finns i Bayhill Center, Blåvägen 35 920 66 Hemavan       
www.bayhillcenter.com  |  Gilla oss på facebook

Lek och Bus 
med Lenny

BEHÖVER DU EN TANDLÄKARTID?

RING +46 (0)954-22000 FÖR ATT BOKA TID

Vi på Gränstandläkarna har 
kundanpassade öppettider och allt 
som oftast öppet under skollov och 
ferier när du behöver oss som mest

TOUGH
RUNNING
25 August 2018
FJÄLLVINDEN X COUNTRY
	Fjällvinden x country is a 10 km  
 long, covering the stretch  
 between Laisaliden and  
 Hemavan. 

FJÄLLVINDEN TOUGH KIDZ
	Tough Kidz is great fun. The race  
 is for youngsters up to the age of  
 14 and held in Hemavan.
 
	REGISTER
 www.fjallvinden.com

 Organiser: Tärnaby IK Fjällvinden  
 +46 (0)954-10109 and  
 Hemavan Aktiv Ungdom



KUNGSLEDEN

STF Aigert Fjällstuga   

STF Viterskalet Fjällstuga
STF Syterskalet Fjällstuga

STF Tärnasjö Fjällstuga

STF Serve Fjällstuga

Vandra eller spring på Kungsleden och bo bekvämt i STFs Fjällstugor. På sträckan mellan Hemavan och  
Ammarnäs finner du fem fjällstugor med butik, självhushåll och en stugvärd som hjälper dig tillrätta.  
Ett tips är att ta Hemavan Gondol upp på fjället för att spara tid och kraft.

Kom till vackra Vindelfjällen i sommar.  
Njut av fjälluft, lugnet, porlande jokkar och vidunderliga vyer.

www.svenskaturistforeningen.se/vindelfjallen
Öppet 21/6-30/9 sommar 2018
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Med inspiration från hela världen 
serverar vi mat och dryck med stor andel 

lokala och ekologiska råvaror

BJÖRK TOPPRESTAURANG & FJÄLLBAR 
Fjället, 920 66 Hemavan

Telefon: 0954-30143 / E-post: bjork@hemavantarnaby.com
Facebook: @bjorkhemavan1 / Instagram: @bjorktopprestaurang

ÖPPETTIDER SOMMAR & HÖST 2018 
6:e Juli -  31:e Augusti  

Söndag - Fredag 11 - 17 / Lördag 11 - 21
September

Lördag 11 - 21 / Söndag 11 - 17
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HÖST
Luften är kall, ren och känns nästan flytande när du andas in, andas ut.  
Dagen ligger för dina fötter, solen går upp över guldiga fjäll och fika-

säcken är packad. En vandring i riktiga fjäll står på agendan och kanske är 
det idag du ska hitta det där kantarellstället du drömmer om. 

Orangeguldiga små hattar i mängder under vissnande löv. Fika-
stunden på en sten i skogen är belöning nog oavsett hur dagen har 
gått. Vinden ger träden en röst och orden flödar susande ovanför 
ditt huvud. Utsikterna, syret, vyerna, färgerna och sällskapet, vare 
sig om det är med dig själv eller med andra, så var det en bra dag 
som gett ny energi.

Det är en höstdag i fjällen i Hemavan Tärnaby.

TRE HÖSTTIPS
» TA MED EN PICNICKORG till Stranden i Solberg. Ät middagen där  
 och se solen gå ner bakom Norra Storfjället.

» VANDRA TILL GURKFJÄLLET och se den första snön som har pudrat  
 Sytertopparna vita

» TA EN TUR TILL DIN FAVORITFORS när isen börjat lägga sig. Upplev   
 vackra isformationer, ta med lite ved och gör upp en kaffeeld.  
 Ruttjebäcken, Mortsbäcken eller Syterbäcken. 

AUTUMN
Breathe in the cool, clean free-flowing air, pack 
your rucksack and watch the sun rise above the ho-
rizon to reveal a golden landscape. 

It’s time to venture out and immerse yourself in a genuine 
mountain experience. Listen to the trees as they gently shed 
their brilliantly coloured leaves. Take up the popular past-time 
of combing the forest floor for the bright orange chanterelle 
mushrooms

THREE AUTUMN SUGGESTIONS
» TAKE A PICNIC BASKET to Solberg beach and watch the sun set 
behind Norra Storfjället

» WALK TO GURKFJÄLLET for your first sighting of the powdery 
snow of winter

» TAKE A FLASK of warm coffee and visit your favourite stream 
with its already frozen beautiful ice formations
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Alltid på plats
i Hemavan Tärnaby!

Lollo Vedbring
Fastighetsmäklare, Kontorschef, 
Hemavan, +46 (0)954 305 20

Elinor Lindberg 
Fastighetsmäklare  

Föräldraledig

Micaela Heselius 
Assistent,  
Hemavan

Sam Hedman 
Fotograf
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Lollo Vedbring
Fastighetsmäklare, Kontorschef, 
Hemavan, +46 (0)954 305 20
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Juni
6 juni Nationaldagsfirande Vävstugan och Udden, Tärnaby. 

10 juni Fjällruset i Tärnaby

22 juni Midsommarfirande på Udden i Tärnaby

20 juni Sommarpuls på Udden, Tärnaby

27 juni Sommarpuls på Udden, Tärnaby

Juli
4 juli Sommarpuls på Udden, Tärnaby

7 juli Premiär för Sommartoppar 2018. Guidad vandring.

11 juli SommarYoga på Udden, Tärnaby

14 juli Sångkonsert på Hemavan Fjällstation

18-24 juli Kulturveckan

17 juli Sång i skymningen 

18 juli Fjällbrygd, musikalisk berättarföreställning. Udden, Tärnaby

18 juli Fjällbotaniska dagen, Naturum Vindelfjällen Hemavan

19 juli Författarkväll och boksläpp, Tärnaby Fjällhotell

20 juli Frukostkonsert i Ruttjebäcken (om vädret tillåter)

20-22 juli Gränshandelsmarknaden i Tärnaby

20-29 juli Fiskefestival

21 juli Dans på Udden i Tärnaby

23 juli Infokväll + fisketävling. Udden Tärnaby 
(del av fiskefestivalen)

26 juli Notdragning, Joeström (del av fiskefestivalen)

Augusti
18 aug Slåtterdag, Naturum Vindelfjällen Hemavan

25 aug Fjällvindenterrängen, fjällöpartävling 10 km längs  
Drottningleden

25 aug Tough Kidz – löpartävling för barn, Hemavan

KALENDER 
SOMMAREN 2018

Med reservation för ändringar. 
Se hemavantarnaby.com för aktuell kalender. 
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CALENDAR 
SUMMER 2018

June
June 6th National Day celebrations at Vävstugan and Udden, Tärnaby 

June 10th Fjällruset - running competition for all ages

June 20th Sommarpuls - outdoor physical training at Udden, Tärnaby 

June 22th Midsummer celebrations at Udden, Tärnaby

June 27th Sommarpuls - outdoor physical training at Udden, Tärnaby

July
July 4th Sommarpuls - outdoor physical training at Udden, Tärnaby

July 7th Launch of Summer Summits 2018, guided tour

July 11th Summer yoga at Udden, Tärnaby

July 14th Song concert at Hemavan Fjällstation

July 18-24th Arts Week

July 17th Song at sunset

July 18th Fjällbrygd, story-telling with musical entertainment,  
Udden, Tärnaby

July 18th Botanical Garden Day, Naturum Vindelfjällen Hemavan

July 19th Book release, Tärnaby Fjällhotell

July 20th Outdoor breakfast concert at Ruttjebäcken  
(weather permitting)

July 20-22th Tärnaby Border Market

July 20-29th Fishing Festival

July 21st Dance at Udden, Tärnaby

July 23rd Information evening and fishing competition, Udden,  
Tärnaby (part of fishing festival)

July 26th Seine fishing, Joeström (part of fishing festival)

Augusti
Aug 18th Harvest day, Naturum, Hemavan

Aug 25th Tough Running - x-country race along 10km  
Drottningleden trail

Aug 25th Tough Kidz - children’s race, Hemavan

WINTER 
IN THE HEART OF THE 

MOUNTAINS 
Hemavan Tärnaby is northern Sweden’s largest ski 
resort and offers a whole host of fantastic winter 
experiences for the whole family

18km separates the villages of Hemavan and Tärnaby, easily 
and most simply accessible via car or taxi. Hemavan has nine 
lifts including a gondola, 30 ski runs, three children’s areas, two 
snow parks and a Skicross Arena. X-country skiing is also availa-
ble above the tree-line on what is one of Sweden’s best trails. 
Tärnaby has five lifts and 15 ski runs including the ski champions’ 
own slopes, Ingemarbacken, Ringbranten and Anjabacken.

CHARMING HEMAVAN – BURSTING WITH CHOICES
Hemavan is growing. As well as its 30 ski runs, new gondola, 
off-piste areas, heli-ski, family slopes and x-country trails, the 
resort boasts an expanding array of shops, restaurants and 
entertainment. All without losing its charm.

TÄRNABY  - A SMALL VILLAGE WITH A BIG HEART
Tärnaby is where you’ll find the slopes that moulded some of 
Sweden’s most famous skiers. But there are also ski runs more 
suited to younger skiers or beginners as well as a retropark, 
large areas open for free skiing and a x-country ski trail running 
along the summit of Laxfjäll. For families seeking action-packed, 
fun-filled holidays away from the pulse of night clubs and 
bars,Tärnaby is perfect.
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Mellan Hemavan och Tärnaby är det 18 ki-
lometer och man tar sig enklast med egen 
bil eller taxi. Hemavans skidområde har 
totalt nio liftar varav en gondol/telemix, 30 
nedfarter, tre barnområden, två snowparks 
och en Skicross-Arena. I Hemavan finns 
även friåkningsparadiset Kobåset som av 
många anses som Sveriges bästa friåk-
ningsområde. I Tärnaby finns fem liftar och 
15 nedfarter däribland kändisarna Ingemar-
backen, Ringbranten och Anjabacken.

SKIDORTEN  
PÅ RIKTIGA FJÄLL

Hemavan Tärnaby är norra Sveriges största skidort och erbjuder ena-
stående skidåkning för hela familjen i fantastisk fjällmiljö. Hemavan och 
Tärnaby är två orter i Lappland som bjuder på skidåkning för alla nivåer. 

HEMAVAN – MYSIGT OCH GENUINT 
MED STORT UTBUD
Över 30 nedfarter, nya Hemavan Gondol, 
offpiståkning i Kobåset, heliski, familje-
backar och utmärkt turåkning. Hemavan 
är en växande by med ett stort utbud av 
restauranger, butiker och nöjen samtidigt 
som byn utstrålar en genuin känsla där 
storstadens brus känns avlägset. För den 
som vill höja tempot efter en dag i backen 
kan välja mellan en fartfylld afterski på 
Hemavans Högfjällshotell, en skön truba-
durkväll på Baren En Trappa Upp eller varför 
inte avsluta kvällen med röj på nattklubben 
Lappkastet.

TÄRNABY – DEN LILLA BYN MED DET 
STORA HJÄRTAT
I Tärnaby finns de kanske mest mytom-
spunna nedfarterna – Ingemarbacken och 
Anjabacken. Här finns även lättare backar 
för nybörjaren och mysiga grillplatser 
för fikastunden, en retropark och stora 
friåkningsområden. På vårvintern pistas ett 
längdspår på Laxfjällets topp. Hela familjen 
trivs i genuina och mysiga Tärnaby!

Tärnaby är familjevänligt och hit når inte 
nattklubbs- eller storstadsbrus men stanna 
gärna till på en after ski, trerätters på Tär-
naby Fjällhotell eller en White Guide-fika på 
Café Familjen.



Tfn +46 (0)954-104 50
info@hemavantarnaby.se
HEMAVANTARNABY.COMCENTER

TOURIST

#hemavantarnabymoments


