
Sommarguiden
2019



BAYHILL CENTER, BLÅVÄGEN 35, 920 66 HEMAVAN  |  BAYHILLCENTER.COM

..
Oppettider  

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

Lek och Bus 
med Lenny

TA EN 
PAUS PÅ 

FICA !

BUTIKSBAKAD
PIZZA

Lunchbuffé alla 
dagar kl 11-15
Välkommen!

ÖPPETTIDER
Alla dagar 9-21
0954-300 03

Välkommen till

Tfn +46 (0)954 305 00 • info@hemavan.com • www.hemavan.com

Stig Strand hälsar välkommen!

LOGI • KONFERENS
PUB • RESTAURANG
FISKETURER 
TOPPTURER  
LAGAKTIVITETER 
HELISKI 
NORGETURER 
SKOTER- 
ARRANGEMANG  
& MYCKET MER



SOMMARGUIDEN ges ut av Visit Hemavan Tärnaby AB
Layout: Linjalen. Tryck: Tryckeri City, Umeå 
Fotografer: Hemavan fly (omslag), Sam Hedman, Andreas Karlsson,  
Marianne Lindgren 
Vi reserverar oss för tryckfel och förändringar utom vår kontroll.

CONTENTS

HEMAVAN ________________________6

In and around Hemavan _____________8

TÄRNABY ________________________ 12

In and around Tärnaby ______________14

Summer Summits _________________ 20

Fishing __________________________ 25

Discover more!  ___________________27

Kungsleden (King’s Trail) ___________ 36

Calendar  ________________________ 40

Accommodation _________________ 42

Food ____________________________ 44

Make sure your visit is safe and  
respects the local environment _____ 47

HEMSIDA OCH BOKNING: 
www.hemavantarnaby.com

E-POST:
info@hemavantarnaby.se. 

TELEFON 
+46 (0)954-104 50

Kontakta oss gärna via våra sociala kanaler. 
Där får du också information och inspiration.

HEMAVAN TÄRNABY TURISTBYRÅ INTILL E12 I TÄRNABY 
Besöksadress: Västra Strandvägen 1, Tärnaby

INFO POINTS
På flera platser runtomkring i destinationen t ex Hemavan Tärnaby Airport, Bayhill 

center, hotellen, Naturum Vindelfjällen Hemavan mm finns våra info points till hjälp.

@visithemavantarnaby & @hemavantarnaby

facebook.com/visithemavantarnaby

VISIT US AT THE TOURIST CENTRE IN CENTRAL TÄRNABY
Visit our website www.hemavantarnaby.com.

CENTER

TOURIST

INNEHÅLL

HEMAVAN ________________________6

Fina närleder i Hemavan _____________8

TÄRNABY ________________________ 12

Fina närleder i Tärnaby _____________14

Sommartoppar ____________________ 18

Fiske ____________________________ 22

Upplev mer ______________________ 26

Kungsleden ______________________ 36

Kalender  ________________________ 40

Boende __________________________ 42

Mat _____________________________ 44

Ta ansvar för en hållbar  och säker 
vistelse i fjällen ___________________ 47

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

HIKER’S GUIDE
Discover more trails and suggestions online from 
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HEMAVAN

1. Hemavan Gondol
2. Björk - Topprestaurang & Fjällbar

3. Bayhill center - livsmedel, shopping, 
bankomat, systembolag, restaurang & café
supermarket, ATM, Wine & Liquor Store, 

3. Nannas kök & bar
3. Ingo tankautomat / petrol station

4. Hemavan Fjällstation
5. Hemavans Högfjällshotell
6. Storfjällsbastuns sommarcafé /café

7. Fjällparken & Naturum Vindelfjällen 
Hemavan

8. Trolltunet
9. Hemavan Tärnaby Airport
10. Hemavans Fjällcenter
11. Simhall /indoor swimming pool

12. OKQ8 tankautomat / petrol station
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KUNGSLEDEN TILL VACKER UTSIKT
Börja vandringen vid Kungsledens startpunkt alldeles bredvid naturum Vin-
delfjällen Hemavan och Fjällbotaniska Trädgården. Hela Kungsleden är 45 mil 
lång, men en enkel och kort tur är att följa leden första biten, 1 kilometer till 
Vacker Utsikt och sedan samma väg tillbaka. Fungerar även med lågskor vid 
torrt väder. 

LÄNGD: 2 km t.o.r
HÖJDSKILLNAD: 50 m

TID: under 1 timme

UMEÄLVEN TILL TIMMERKÅTAN

KUNGSLEDEN TO VACKER UTSIKT (BEAUTIFUL VIEW)
Begin at the start of the Kungsleden trail, right beside the nature centre 
naturum Vindelfjällen Hemavan and the Alpine Botanical Garden. The whole 
trail covers 450 km but, for an easy and short trip, just follow the first 1 km up 
to Vacker Utsikt and then come back down again. Normal footwear is possible 
in dry conditions.

LENGTH: 2 km return trip 
ELEVATION CHANGE: 50 m  

DURATION: max 60 minutes

FINA NÄRLEDER  
I HEMAVAN Grusväg längs Umeälven med start vid vägen mot flygplatsen. Gång/cykelväg 

1,5 kilometer till Timmerkåtan. Vägen fortsätter ca 500 meter till bron över 
Umeälven. Fungerar även med lågskor vid torrt väder. Vid bron fortsätter sti-
gar upp mot Jofjället. 

LÄNGD: 3 km t.o.r
HÖJDSKILLNAD: 0 m

TID: 1-2 timmar

RIVER UMEÄLVEN TO THE TIMMARKÅTAN HUT
A gravel road runs from the road towards Hemavan Tärnaby Airport to 
the Timmarkåtan hut, following the Umeälven for 1,5 km. The road is open for 
trekkers and cyclists and continues for a further 500 m to the bridge over the 
river. From here it is possible to follow trails to Jofjället. 
Normal footwear is possible in dry conditions.

LENGTH: 3 km return trip 
ELEVATION CHANGE: 0 m  

DURATION: 1-2 hours

Front Frisör
anno 2014

Blå vägen 44
Hemavan

Boka tid på
+4695430088
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FJÄLLFINAKÅTAN OCH KOBÅSET 
Fjällfinakåtan är ett utflyktsmål för dig som vandrar med barn. Starta vid naturum 
Vindelfjällen Hemavan och följ blåmarkerad stig rakt upp från Fjällbotaniska trädgår-
den, eller följ Kungsleden upp till toppen av Centrumliften. Vik av från Kungsleden vid 
skylten mot Kobåset och följ blåmarkerad stig i nordostlig riktning förbi vindskyddet 
vid Holmlunds minne. Använd bron för att korsa bäcken, och fortsätt sedan på blå-
markerad stig upp till kåtan. Kåtan är öppen och det finns en liten kamin som går bra 
att använda, samt eldplats utanför. 

Om man är en större grupp, eller om man önskar övernatta i kåtan kontaktar man 
Hemavan Fjällstation.

Den som vill kan sedan fortsätta stigen förbi kåtan, över Kåtahobben och vidare in i 
Kobåset. Längs Kobåsbäcken finns mycket att upptäcka för stora och små och ofta 
ligger det snöfält kvar långt in på sommaren. Perfekt för snöbollskrig!

LÄNGD: 10 km t.o.r Kobåset, 4-5 km t.o.r Fjällfinakåtan
HÖJDSKILLNAD: 250 m
TID: 3-4 timmar till Kobåset, 2 timmar Fjällfinakåtan

 FJÄLLFINAKÅTAN AND KOBÅSET
Fjällfinakåtan, a Sami-styled hut close to Hemavan is an excellent destination for 
those hiking with children.

Follow the blue-marked trail from the Alpine Botanical Garden or the Kungsleden 
trail from naturum Vindelfjällen Hemavan to the top of the Centrum ski lift. From 
there, turn off the Kungsleden trail at the sign to Kobåset and follow this trail in a 
north-easterly direction to Fjällfinakåtan, passing the wind shelter and crossing the 
stream at the bridge on your way. The hut is open and there is a small stove and camp 
fire site which you are allowed to use. If you are part of a large group or even wish to 
stay the night in the hut then you should contact Hemavan Fjällstation.

It is possible to continue the trail past the hut, over Kåtahobben and into Ko-
båset, a spectacular plateau with steep slopes on three sides. There is much to 
discover along the banks of Kobåsbäcken, a mountain stream. It is not unusual 
for patches of snow to remain during the summer – perfect for snowballing!
LENGT: 10 km return trip to Kobåset, 4-5 km t.o.r Fjällfinakåtan
ELEVATION CHANGE: 250 m
DURATION: 3-4 hours to Kobåset, 2 hours to Fjällfinakåtan

 

FLYG MED OSS I LAPPLANDSFJÄLLEN 

Fiskeresor-Jaktresor-Helikoptertaxi-Sightseeing-Fjällvandring-Wildmarkscamper 

www.arcticair.se 

 

Tärnaby/Hemavan 
0954-103 15 

Klimpfjäll 
0940-710 68 

Vuoggatjålme 
0961-107 15 

Möten - Kul för barnen - Gospel

Samuel Ljungblahd         Tomas Sjödin         Briia Hermansson
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TÄRNABY

1. Tärnaby Centrum 
• Hemavan Tärnaby Turistbyrå

• Tärnafjällens bageri och konditori

• Trolltrumman

• Tärnaby Wärdshus

• Tärnaby bowling

• Tärna kyrka / church

2. Tärnaby Sporthotell

3. Tärnaby Fjällhotell
4. Busstationen /Bus station

4. Coop Tärnaby, bankomat / ATM

5. Tärnaby sjukstuga / medical centre

5. Kronans apotek / pharmacy

6. Ingo tankstation / petrol station

7. Udden
8. Tärnaby Camping

A. Tärnaleden

B. Mot Kungsleden och Syterstugan

C. Gurkfjället

D. Gäutafjället

E. Fjällvägen till Laxfjället

F. Laxfjället från Tärnaby Sporthotell

G. Laxfjället från Tärnaby Fjällhotell
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LAXFJÄLLSSTENEN
Den enorma stenen på toppen av Laxfjäl-
let ser ut som den ska trilla iväg ner för 
sluttningen när som helst, men den har 
stått fast på fjället sedan inlandsisen 
lämnade den där. Besök den i samband 
med någon av turerna upp på Laxfjället. 
Du kan nå stenen via stigar från både 
linbanans topp i väster och Anjaliftens 
topp i öster.

Laxfjället, stig från Tärnaby Sport-
hotell
Från linbanans dalstation leder en stig 
upp till toppen av linbanan. Cirka två 
kilometer till toppen, delvis brant.

Laxfället, stig från Tärnaby Fjäll-
hotell
Från Tärnaby Fjällhotell och från Inge-
marbackens parkering via Ringbranten 
går en stig upp till toppen av linbanan. 

Laxfjället, stig från Fjällvägen
Följ bilvägen förbi campingen vid 
Tärnaån till parkeringen vid vägens slut, 
fyra kilometer. Från P-platsen är det en 
kort men relativt brant promenad upp till 
Kanahobben och toppen av Anjaliften. 

THE LAXFJÄLL STONE
The enormous rock at the summit of 
Laxfjäll looks as if it is just about to roll 
down the slope. It has, in fact, stood here 
since the Ice Age when it was dumped by 
a glacier. Visit it during one of your trips 
to the Laxfjäll summit. The stone can be 
reached using trails that lead from both 
the top of the chair lift to the west and 
the top of the Anjaliften ski lift to the 
east.

Laxfjället from Tärnaby Sporthotell
A path starts at the chair lift and follows 
the partially steep slope 2 km up to the 
top of the chair lift.

Laxfjället from Tärnaby Fjällhotell
A 2 km path to the top of the chair lift 
from Tärnaby Fjällhotell. The trail is also 
accessible from the car park at Ingemar-
backens ski slope. 

Laxfjället from Fjällvägen
Follow the road past the camp site to the 
car park at the end, a distance of 4 km. 
From the car park it is a short, but steep 
walk up to Kanahobben, and the top of 
the Anja ski lift.

FINA NÄRLEDER  
I TÄRNABY

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 
Tärnaby Camping. Efter leden finns också 
fina möjligheter till fiske och då krävs fis-
kekort för Tärna FVO, finns bland annat 
på Hemavan Tärnaby Turistbyrå.

LÄNGD: 5 km tur och retur
HÖJDSKILLNAD: 0 m

SVÅRIGHETSGRAD:  Grön

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 
Hemavan Tärnaby Information Office. 

LENGTH: 5km return trip

VERTICAL CLIMB: 0m

DIFFICULTY:   green

GÄUTAFJÄLLET
Vandring både bland granar 
och fjällbjörkar som slutar i vid-
sträckt utsikt. 

På gångavstånd från Tärnaby går 
en led upp till Gäutavardo. Relativt 
lätt vandring upp genom barrskog 
som övergår i fjällbjörkskog och sen 
kalfjäll. Väl uppe får man en vidsträckt 
utsikt.
LÄNGD: 8 km t.o.r.
HÖJDSKILLNAD: 400 m
TID: 3-4 timmar 
SVÅRIGHETSGRAD: 

VÄGBESKRIVNING: Följ  E12 österut 
från Tärnaby. Just efter bron över 
Tärnaån svänger man mot Norra 
Fjällnäs. Leden börjar 100 meter in 
efter vägen. 
PARKERA: Mitt emot starten på leden.

GÄUTAFJÄLLET
A hike through pine and birch 
forested slopes culminating in a 
magnificent view.

Within walking distance of Tärnaby is 
a path leading up to Gäutvardo. It’s a 
relatively easy walk, passing through pine 
woods and then mountain birch-covered 
slopes before emerging above the tree 
line to a wide expanse of landscape.

LENGTH: 8 km return trip  
ELEVATION CHANGE: 400 m

DURATION: 3-4 hours

LEVEL OF DIFFICULTY: 

ROUTE DESCRIPTION: 
Follow the E12 east from Tärnaby. Imme-
diately after the bridge over the Tärnaån 
river follow the road to Norra Fjällnäs. 
The path begins 100 m further down 
the road and if you are driving there, it is 
possible to park opposite.

PARKING: Opposite where the path 
starts. 
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Guidade turer på 
blomsterfjället, i  fjäll-
botaniska trädgården 
och för barn.  
Välkommen!

www.vindelfjallen.se 
Tel: 070-393 80 23

 Gilla oss på facebook
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HEMAVAN
+ 4 6 ( 0 ) 9 5 4  -  3 1 0  1 0
F U E L H E M AVA N . C O M Ä LVS T I G E N  5 ,  H E M AVA N

HELT NYA 
CAN-AM ATV FRÅN 71.900:-

• Vi säljer och hyr ut båtar från Linder Aluminiumbåtar
• Hyr en kajak eller SUP, Stand Up Paddle Board
• Serva sin skoter under sommaren och bli redo inför vintern! 

FOTO: Herman Fogelberg

Öppettider 
Konsum: 

Mån-lör      9-1 9 
Söndag    11-19

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

Postombud - Här kan du 
utföra dina postärenden.

TÄRNABY Telefon 0954-148 80
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Så här deltar du
När du nått toppen ska du skriva ditt namn i toppboken och ta ett kort därifrån som 
du lägger upp på Instagram och taggar med #sommartopparhemavantarnaby.

Du måste ha ett öppet instagramkonto.

Fyll i talongen och lämna in den på Hemavan Tärnaby Turistbyrå eller Naturum  
Vindelfjällen.

När du har varit uppe på fyra toppar 2019 deltar du i en utlottning av ett presentkort 
på en weekend i Hemavan Tärnaby eller ett presentkort på en av områdets restau-
ranger. För barn upp till 15 år gäller två toppar under en sommar.

TOPPMÄSTAREN 2019
Vi utser en toppmästare! Det är den som har varit uppe på åtta toppar under som-
maren 2019.

TOPPTURSMÄRKET
För den som har gått upp på åtta toppar finns möjlighet att köpa det fina toppturs-
märket i emalj.

GUIDADE TOPPTURER DEN 6 JULI
För att markera startskottet för SOMMARTOPPAR 2019 bjuder vi in till guidade 
toppturer. Mer info om turen på hemavantarnaby.com

I Hemavan Tärnaby finns många fjälltoppar som lämpar sig utom-
ordentligt för toppturer. Bestig fyra toppar under en sommar och 
delta i utlottningen av presentkort på en fjällweekend eller en mid-
dag på någon av ortens restauranger. Bland de spänstiga som går 
upp på åtta toppar under en sommar kommer vi att kora en topp-
mästare!

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.

SOMMARTOPPAR

H
EM

AVAN TARNABY

 #sommartopparhemavantarnaby

6 juli till 6 oktober 2019
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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 rein-
deer 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.

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 #sommartopparhemavantarnaby

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 Informa-
tion Office or Naturum Vindelfjällen.

Summit books will be left on the summits between July 6th and October 6th. The 
winners will be announced in the middle of October 2019. 

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

SUMMIT CHAMPION 2019
From those active outdoor enthusiasts who have managed eight summits during the 
summer of 2019, we will chose one who will become Summit Champion 2019. 

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 
Information Office or Naturum Vindelfjällen in Hemavan. 

GUIDED SUMMIT TOUR JULY 6TH
A guided summit tour will launch this year’s Summer Summit challenge. More info on 
hemavantarnaby.com

There are many summits in Hemavan Tärnaby that make excellent 
destinations. 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 sum-
mits and you will become part of a select group from which a Sum-
mit Champion will be chosen.

SUMMER SUMMITS

#sommartopparhemavantarnaby

STIG ELLER LED TILL TOPPEN / PATH OR TRAIL TO SUMMIT

Gierevaartoe – blomsterfjället/ family friendly NYHET! 800 möh

Laxfjället – lämplig familjetur / family friendly 829 möh

Gurhketjåhke/Gurkfjället – lämplig familjetur/ family friendly 895 möh

Aatoeklibpie/Atoklimpen – lämplig familjetur / family friendly 1 006 möh

Storkittelhobben, Kungsliftens topp/ top of ski lift 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/  
NO PATH OR TRAIL TO SUMMIT

Skraahpenjuenie 1 205 möh

Dålkoetjåhke / Dulko 1 522 möh

Södra Sytertoppen 1 685 möh

TOPPLISTAN / SUMMIT LIST
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FISKE
Här finns lättillgängligt fiske för familjen och mer avancerade vat-
ten 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.

Hämta guiden på Hemavan Tärnaby Turistbyrå eller  
ladda ner som pdf på www.hemavantarnaby.com

Fiska i 
Hemavan Tärnaby

Västra Strandvägen 1 – 920 64 Tärnaby – Tel +46 (0)954 104 50info@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 TärnabyYour 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 dalgångarna finns det istället flera fiskevårds-
områden (FVO) att välja mellan.

Under Fiskefestivalen kan man fiska på ett och samma fiskekort på alla fiskevårds-
områden i Hemavan Tärnaby (gäller ej länsstyrelsens fiskevatten). Detta speciella 
fiskekort finns att köpa på de vanliga försäljningsställena. Kortet säljs mellan 26 juli 
till 2 augusti 2019.

Fiskekort går även att köpa på plats hos Hemavan Tärnaby Turistbyrå, affärer, anlägg-
ningar och hos privatpersoner i respektive fiskevårdsområde.

FISKEKORT ONLINE
LÄNSSTYRELSEN WWW.NATUREIT.SE

TÄRNA FVO WWW.FISKEKORT.SE
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Fiskefestivalen
MER INFORMATION
Mer information om Fiskefestivalen  
och det gemensamma fiskekortet på 
hemavantarnaby.com

26 juli-2 augusti

Gemensamt fiskekort • fiskeinformation • fisketävling • notdragning x 2 • 
hur funkar en fisk – naturum lär ut • #fjällgourmet med fisktema • lär dig 
til laga fisk • vinn fiskeutrustning.
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FISHING FESTIVAL JULY 26TH AND AUGUST 2TH
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 More information about the Fishing  
Festival available at hemavantarnaby.com

FISHING
The fishing is excellent and ranges from easy accessible family 
spots to more advanced challenges for the experienced angler. 
In summer choose from flowing 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.

During the Fishing Festival between July 26th and August 2th it is possible to fish in 
all areas using the same permit, which is available from all purchasing points during 
this time.

ONLINE PERMITS
LÄNSSTYRELSEN WWW.NATUREIT.SE, TÄRNA FVO WWW.FISKEKORT.SE

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.hemavantar-
naby.com
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BLOMSTERVANDRING PÅ GIEREVAARTOE
Guidad tur på blomsterfjället Gierevaartoe. 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 inklu-
sive två stopp. 

TID OCH DATUM: Måndagar Kl 10.00. Turen går 1 juli till 5 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 GIEREVAARTOE
Take a guided tour of Gierevaartoe, 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 1st - August 5th
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, grottkryp-
ning, guidad tur till Ruttjebäcken och historiepromenad i Tärnaby.

DISCOVER MORE! 
GUIDED SUMMER ACTIVITIES IN HEMAVAN TÄRNABY

Our weekly programme of activities has something for everyone, 
from pot-holing to flower trails, from guided tours of Ruttjebäck-
en stream to historical walks in Tärnaby.

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 3 juli -29 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 3th - August 29th
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 
Jordbäcksgrottan 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, 10 -31 juli.
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 10th - 31th
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 som ligger i Tängvattsdalen. 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: Torsdagar och lördagar 13 juli - 3 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 in Tängvattsdalen, 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: Thursdays and Saturdays from July 13th - August 3rd
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

Sommarfjäll i Tärnaby!
Restaurang Backfickan: 17-21 
Boende: från 275,-/ person

www.tarnabyfjallhotell.com • Tel +46 (0)954-104 20
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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. 3 juli - 14 augusti.

Kortare dagstur, ca 2-3 timmar
SAMLING: Vid Atostugan. Följ Krutfjellvägen förbi Joesjö, P-plats 2 km innan 

riksgränsen, gå 700 m efter mindre väg från parkeringen. 
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 3th - August 14th. 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.

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. 28 juni - 30 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 28th - August 30th.
PLACE: Naturum Vindelfjällen Hemavan

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

PRICE: Free 
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I TÄRNABY 26-28 JULI 2019
marknaden

GRÄNSHANDELS- 

Marknadshandel med artister
Dans på Udden
Musik & underhållning
Aktiviteter för barnen
Kulturarrangemang

Hemavan Entreprenad AB
Snöröjning • Grävning • Planering • Vedförsäljning
MED TRAKTORER OCH GRÄVMASKINER UTFÖR VI JOBBET

JONNY KRISTOFFERSSON • 070-214 92 97

PROVA PÅ FJÄLL
Vi går en kortare dagstur och prövar på fjällsaker som kan vara bra att kunna. För barn 
i skolåldern som är nyfikna på fjället.

TID OCH DATUM: Torsdagar Kl. 10.00. 8-22 augusti.
SAMLING: Naturum Vindelfjällen Hemavan

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

PRIS: Gratis 

GET TO KNOW YOUR MOUNTAIN
A short trip to introduce you to the mountain environment. For school-aged 
children who want to know more. 

TIME & DATE: Thurs 10.00. August 8-22. 
PLACE: Naturum Vindelfjällen Hemavan

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

PRICE: Free 

HÖSTFÄRGSTOPPAR
Toppturer till tre olika toppar med stora vyer över höstlandskapet.

TID OCH DATUM: Lördagar Kl. 10.00. 31 augusti - 14 september.
SAMLING: Naturum Vindelfjällen Hemavan

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

PRIS: 100 kr per person 

AUTUMN COLOURED SUMMITS 
Walks to three summits that offer commanding views of the autumn landscape. 

TIME & DATE: Sat 10.00. August 31 - September 14.
PLACE: Naturum Vindelfjällen Hemavan

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

PRICE: 100 kr per person
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UPPLEV MER! 
GUIDADE TURER PÅ EGEN HAND
KANOTÄVENTYR I JOVATTNET 
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 
björkskog tar er tillbaka till gården där er bil väntar.

TID OCH DATUM: 1 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 sjösättningsplatsen, 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.

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

LIVSVANDRING I HEMAVAN 
Välkommen med på en Livsvandring på fjällsluttningen i Hemavan. Vandringen kom-
mer att ta dig till flera vackra platser i omgivningarna. 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!

INFORMATION: 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 
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 1th - 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 Ingemarbacken ski slope before heading back 
down Anjabacken ski slope to the hotel. 

INFORMATION: 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 Hemavan. 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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KUNGSLEDEN (KING’S TRAIL)
The Kungsleden trail, between Abisko and Hemavan, is one the world’s most famous 
and maybe 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 
interspersed 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 beginners. 
Between Ammarnäs and Hemavan Tärnaby, STF has five mountain cabins, manned 
from June 21st - September 30th, providing service and accommodation for travel-
lers. The distance between each varies; from 8-19km. During the season the cabins 
are open for self-catering hikers.
Walking through the dramatic Syterskalet Pass, you encounter the steep sides of 
Norra Sytertoppen, Västerbotten’s highest point at 1768m. Another high point of 
the trail is the seven wooden bridges that take you through the southern sections of 
Lake Tärnasjön. 
In Hemavan Tärnaby it is possible to book a helicopter to take you further into the 
mountains. During summer there is even a regular service flying along the Kungsle-
den trail.

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

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 
världen. Kungsleden sträcker sig genom ett varierat landskap i Lapplands fjällvärld. 
Leden växlar dramatiskt längs vägen mellan alpin terräng och mer låglänt i fjäll-
björkskog. En vandring längs Kungsleden tar dig genom grönskande fjällhedar som 
fint kantas av sjöar, höga dramatiska toppar och passerar också flera små fjällbyar.

Leden startar i Hemavan i söder och sträcker 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 Ammarnäs 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 passerar 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.

I Hemavan Tärnaby kan du boka helikopter för att åka ut på fjället och det finns även 
linjetrafik längs Kungsleden under sommaren.

EN FIN DAGSTUR 
Ta Hemavan Gondol upp på fjället och vandra längs tur 
och retur Viterskalsstugan. 8 km enkel väg.

KUNGSLEDEN
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Vänd dig med förtroende till oss när det gäller 
elinstallationer och elservice samt försäljning av 
armaturer, element, elmateriel m.m.

www.elteamet.nu

Materialvägen 33, 923 32 Storuman • info@elteamet.nu
Leif Holgersson, Storuman 070-328 05 45 • Thure Stabbfors, Tärnaby 070-878 59 30

HYRBILAR SOM PASSAR DIG
Hemavan-Tärnaby-Storuman: 070-273 86 13

Boka i god tid på 
www. mabi.se



June 21 Midsummer celebrations at Udden in Tärnaby 

July 1 Summer workout, yoga, at Udden in Tärnaby 

July 6 Start of Summer Summits 2019. Guided walks to the surroun-
ding summits 

July 8 Summer workout at Udden in Tärnaby 

July 15-21 Flora and geology week at Hemavan Fjällstation 

July 15 Summer workout at Udden in Tärnaby

July 20 20th Anniversary concert in Tärna Church with amongst others, 
court opera singer Katarina Karnéus. Lead by Ulla Blom 

July 20-28 Arts week 

July 22 Summer workout at Udden in Tärnaby

July 23 Song at Sunset - concert at Udden in Tärnaby

July 24 Fjällbrygd. Tale-telling and music entertainment at Udden in 
Tärnaby

July 24 Alpine Botanical Garden open day

July 25 Author evening and book-signing at Tärnaby Fjällhotell

July 26 Outdoor breakfast concert

July 26-28 Border market in Tärnaby

July 26 Concert with Katarina Barruk and Sara-Helén Persson in Tärna 
Church

July 26 - Aug 2 Fishing festival

July 27 Dance evening with Black Jack at Udden in Tärnaby 

July 28 20th Anniversary concert with Noice Makers and older pupils of 
local music school

July 28 Youth song concert in Tärnaby Church

Aug 15-18 Hemavan Summer Conference

Aug 17 Hay day

Aug 24 Cross-country running competition for all ages.

KALENDER 
SOMMAREN 2019

21 juni Midsommarfirande på Udden i Tärnaby

1 juli Sommarpuls, yoga, på Udden i Tärnaby

6 juli Premiär för Sommartoppar 2019. Guidade topptursvandringar. 

8 juli Sommarpuls, gruppträning, på Udden i Tärnaby

15-21 juli Flora och geologivecka på Hemavan Fjällstation

15 juli Sommarpuls, gruppträning, på Udden i Tärnaby

19 juli Sångafton på Hemavan Fjällstation

20 juli Jubileumskonsert i Tärna kyrka med bl.a. hovsångerskan Katarina 
Karnéus under ledning av Ulla Blom

22 juli Sommarpuls, gruppträning, på Udden i Tärnaby

23 juli Sång i skymningen på Udden i Tärnaby

24 juli Fjällbrygd – Musik och berättarafton på Udden i Tärnaby

24 juli Fjällbotaniska trädgårdens dag

25 juli Författarkväll och boksignering på Tärnaby Fjällhotell

26 juli Frukostkonsert på fjället

26-28 juli Gränshandelsmarknaden i Tärnaby

26 juli Konsert i Tärna kyrka med Katarina Barruk band och Sara-Helén 
Persson

26 juli – 2 aug Fiskefestivalen

27 juli Dans till Black Jack på Udden i Tärnaby

28 juli Hemvändarkonsert med Noicemakers och Kulturakademins 
gamla elever

28 juli Avslutningskonsert med Kulturakademins sångläger

15-18 aug Hemavanmötet – Sommarkonferens i fjällmiljö, med bl a Samuel 
Ljungbladh och Tomas Sjödin

17 augusti Slåtterdag i fjällbotaniska trädgården, Hemavan

24 augusti Fjällvindenterrängen och Fjällvinden tough kidz

CALENDAR 
SUMMER 2019
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ONLINE
BOKNING  
HEMAVANTARNABY.COM
Hotell, stugor, lägenheter

Booking online: Holiday homes, 
rooms.

Tfn +46 (0)954-30150
www.hemavantarnaby.com

HEMAVAN 
HEMAVANS FJÄLLCENTER 
Hotell, camping & STF-vandrarhem. 

Hotel, camping site and affiliated 
hostel.

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

HEMAVANS HÖGFJÄLLSHOTELL
Hotellrum med självservice

Hotel room with self-service. 

Tfn: +46(0)954-30155
www.hemavanshogfjallshotell.com

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 

STF HEMAVAN FJÄLLSTATION 
Rum. 

 Rooms - affiliated to Swedish 
Tourist Association.

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

TROLLTUNET 
Hotellrum & lägenheter. 

Hotel and apartments.

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

I Hemavan och Tärnaby finns boende för alla smaker, oavsett om 
du föredrar full service eller sköta det mesta själv. Förutom alter-
nativen på denna sidan finns en rad olika privata stugor och lägen-
heter som går att boka online på hemavantarnaby.com. 

BOENDE

TÄRNABY 
ARCTIC AIR  
HUSVAGNSCAMPING 

Caravan Camping site

Tfn: +46 (0)954-103 15 
www.norrhelikopter.se

TÄRNABY CAMPING 
Campingplats, campingstugor och läng-
enheter.

Camping site, cabin rental and 
apartments

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

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

Hotell and hostel accommodation, 
apartments, holiday home rentals.

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

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.

TÄRNABY SPORTHOTELL
Hotell och stugor

Hotel and cabin rental.

Tfn: 0954-104 16. 
www.tarnabysporthotell.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 
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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 samt Virisen från vårt område är omnämnda i White 
Guide Sverige!

FRENDO
Fast food och kiosk 

 
Fast food

Tfn: +46 (0)954-106 52. 

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 

HEMAVAN

FJÄLLSKITCHEN FOODTRUCK
Fast food

 
Fast food

Tfn: +46 (0)72-736 60 13

TÄRNABY 
TÄRNABY FJÄLLHOTELL,  
RESTAURANG BACKFICKAN 
Nordisk meny. 

 
Nordic menu.

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

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

 
Bakery, sallads, cakes and sand-
wiches.

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 +46(0)72-558 20 25 

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 and Vi-
risen are all mentioned in the White Guide, one of Sweden’s pre-
mium restaurant guides.

HEMAVAN

FICA CAFÉ OCH RESTAURANG 
I gallerian Bayhill center. 

 
In Bayhill Center.

Tfn: +46 (0)954-77 07 60

STORFJÄLLSBASTUN VID 
HEMAVANS HÖGFJÄLLSHOTELL
Café

 
Café.

Tfn: +46 (0)954-30155

NANNAS KÖK & BAR 
Bistro, Pizza & Deli

 
Bistro, pizza and deli.

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

KUNGSPORTEN GRILL & CAFÉ 
Gatukök mitt i Hemavan. 

 
Fast food in the centre of Hema-
van.

Tfn: +46 (0)954-380 00 

HEMAVANS FJÄLLCENTER

Nyrenoverad restaurang i Hemavan.

 
Recently renovated restaurant in 
Hemavan.

Tfn: +46 (0)954-300 02

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
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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. I Aigert och Tärnasjö 
kan du dessutom få dig en härlig bastu. 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 20/6-22/9 sommar 2019

TA ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR  
OCH SÄKER VISTELSE I FJÄLLEN

 » Respektera djur, natur och andra människor på fjället

 » Anpassa fjällturen efter fjällvädret och din egen förmåga

 » Ta med karta och kompass och följ markerade leder

 » Meddela anhörig/en vän om din färdväg och beräknade åter-
komst. Tänk på att mobiltäckning saknas i delar av fjället

 » Lämna aldrig skräp i naturen. Ta hem det du bär ut. Lämna 
inte mer än fotspår efter dig

 » Show respect to the flora and fauna as well as to fellow 
visitors.

 » Adopt a suitable route taking weather and your experience 
in to consideration.

 » Bring a map and compass and follow the marked trails.

 » Notify your route and expected time of return to friends or 
relatives. Please note that mobile telephones may not work 
everywhere in the mountains.

 » Never leave any rubbish. Take home what you bring with 
you. You should only leave your footprints. 

MAKE SURE YOUR VISIT IS SAFE AND  
RESPECTS THE LOCAL ENVIRONMENT
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Alltid på plats
i Hemavan Tärnaby!
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Lollo Vedbring
Fastighetsmäklare, Kontorschef, 
Hemavan, +46 (0)70 332 05 20

Micaela Heselius 
Assistent,  
Hemavan

Sam Hedman 
Fotograf

Närproducerat grus.  
Bland annat.

Vi hjälper dig med vägunderhåll,  
grusleveranser, entreprenader  
och infiltrationsanläggningar.

Ring: 0954-100 35

svevia.se      
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DET TYCKER VI i Hemavan Tärnaby också. Vi uppmanar dig 
som är besökare hos oss att fortsätta källsortera och göra med-
vetna val även när du är på semester. Bor du på en boendean-
läggning? – fråga var du kan sortera ditt skräp hos dem.

I HEMAVAN finns en återvinningsstation i närheten av Hema-
van Tärnaby Airport, strax nedanför Trolltunet. 

I TÄRNABY ligger återvinningsstationen vid industriområdet i 
närheten av brandstationen.

DU SOM HAR FRITIDSHUS eller är fast boende i Hemavan 
Tärnaby lämnar dina grovsopor på Morkan ÅVC strax utanför 
Tärnaby mot Hemavan. 

TÄNK PÅ ATT respektera både djur och natur på dina vand-
rings- och fisketurer och håll rent efter dig och gärna efter 
andra också.

TA VARA PÅ VÅRA RESURSER Drick vatten direkt från kra-
nen eller i våra fjällbäckar - lokalproducerat och naturligt, bra 
för miljö och plånbok.

Hållbarhet är viktigt
WE THINK SO in Hemavan Tärnaby too. We urge you who are 
visiting us to sort your waste even when you are on vacation. 
Do you live in an self-catering accommodation? - Ask them 
where you can sort your waste.

IN HEMAVAN you find a recycling station on the way towards 
Hemavan Tärnaby Airport, close to Trolltunet.

IN TÄRNABY there is a recycling station at the industrial area 
close to the fire station.

FOR THOSE WHO OWN HOLIDAY HOMES or live perma-
nently in Hemavan Tärnaby, you must leave your bulk waste at 
Morkan ÅVC (recycling station) just west of Tärnaby towards 
Hemavan. 

PLEASE RESPECT both animals and the environment when 
outdoors. Don’t leave anything behind and if you see any rub-
bish left behind by someone else - please pick it up. 

DON’T BE WASTEFUL. Don’t use an unnecessary amount of 
water and bring your own bags to the supermarket. This will 
benefit both the environment and your wallet. 

Sustainability is 
important
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ÖPPETTIDER
5 JUL – 1 SEP

Dagligen 10 – 17

6 SEP – 29 SEP
Fre-Sön 10 – 17

Ta gondolen
Kungsledentill

I Hemavan Tärnaby fi nns 
många  älltoppar som lämpar 

sig utom ordentligt för toppturer. 
Bestig minst 4 toppar och 

var med och tävla om 
en weekend i Hemavan!

H
EM

AVAN TARNABY

HEMAVANTARNABY.COM


