Din guide till
sommaren 2021

#upplevkalix

Ta en tur i Kalix skärgård i sommar!
Sommar TV - Tips om intressanta sevärdheter
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VISSTE DU ATT?
Ur siklöjan som fiskas
varje höst förädlas

I KALIX ÄR VI CIRKA

16.000

60

I N VÅ N A R E

ton äkta Kalix Löjrom

MEDELTIDSKYRKA

KILOMETER
LÅNG

och skärgården består av

med anor från 1400–talet

792

finns i
är en av
Sveriges fyra
nationalälvar
och därmed
skyddad från
utbyggnad

KUSTSTRÄCKAN ÄR

391

Sveriges nordligaste

KALIXÄLVEN

En viktig del i mobiltelefonens
historia skrevs i Kalix när
den första prototypen
till GSM-telefonen togs
fram på Filipsborg.

ÖAR

KALAS kom från ordet kales, som betyder kall,
sval. Ordet kales kom enligt bygdens dialekt att
uttalas kalix-kölis. Kalix betyder alltså "DEN
KYLIGA, SVALA, KALLA" (ÄLVEN)
Namnet kom att skrivas Calix, som på
latin har betydelsen kalk, nattvardskalk,
och detta har gjort att Kalix idag har
nattvardskalken som vapen

Här talar vi Kalixbondska
Bondskan är en historisk dialekt som än idag
talas i Kalix — lyssna efter det kantiga men
mycket charmiga uttalet — eller prova själv!

I midsommartid
går solen upp
klockan 01.00 och
ner klockan 23.57

HÄVA = Lägga, ställa, sätta
GRÖYLL = Söla ned
HIN SKÅ DO FÅ SEI = Här ska du få se
JYRING = Svamlig person
SNÅTTREN = Hjortron

Turistinformation
65°51’23.9”N
23°08’40.4”E

FOLKETS HUS
Köpmannagatan 25
Telefon: +46 923-65300
E-post: visit@kalix.se
Webb: www.kalix.se

Blev kicken, cykeln eller fotbollsskorna kvar hemma? På Frizon
Sport- och friluftsliv finns utrustning för sommarens aktiviteter att
låna kostnadsfritt. För mer information, ring; +46 73 050 80 25.

VIKTIGA TELEFONNUMMER
Kalix Kommun: +46 923-65000
SOS ALARM vid nöd: 112
Sjukvårdsrådgivning: 1177

65°51'14.5"N
23°8'34.6"E

Foto: Oliver Åström

Kalix - där älven möter havet

Välkommen till Kalix!
Härligt att du äntligen är på plats i löjrommens
rike och en av Sveriges främsta friluftskommuner.
Låt dig guidas genom Kalix smultronställen och
upptäck platser som du kanske inte sett förut. Vare
sig du är återkommande besökare eller här för
första gången, har vi nöjet att hälsa dig välkommen.
Kalix har mycket att erbjuda både liten som stor,
gammal som ung och vi hoppas kunna guida dig till

en bråkdel av det som Kalix har att visa. Följ med
på en resa genom Kalix varierande landskap —
kanske du väljer att stanna en dag extra för att inte
missa något, kanske reser du vidare med hjärtat
fullt av minnen och magen och frysen full av löjrom.
Vi hoppas att du väljer att komma tillbaka för en sak
vet vi — Kalix ger mersmak!

#upplevkalix
Se och upplev Kalix och Norrbotten med Sommar
TV i Kalix. Via Facebook och Youtube får du följa
med eleverna på Mediaprogrammet på reportage i
Kalix i sommar. Här får du bland annat tips på spännande aktiviteter och intressanta sevärdheter runt om
i vår vackra kommun.
facebook.com/sommartvkalix
Youtube, Kalix sommar-tv

65°51'14.5"N
23°8'34.6"E

Upplev mer av Kalix i sommar! Det blir en annorlunda sommar, men vissa saker är precis som förut.
Här i Kalix väntar vacker natur och skärgårdsmiljö, alldeles runt knuten. Njut av lugn och ro
med gott om plats att bara vara.
Dela gärna med dig av dina egna guldkorn från
Kalix kommun under taggen #upplevkalix

Äventyret väntar bakom varje hörn
Kalix är ett av de bästa ställena att uppleva midnattsljuset på. Här finns närheten till skärgården
med sina många outforskade öar och fantastiska
möjligheter till så väl paddelturer som vandringar,
när som helst på dygnet. Här har vi älvens mäktiga
brusande forsar som i sommarnatten bjuder på
fiske i världsklass. Den orörda naturen i Kalix alla

naturreservat fyller den som besöker dem med kraft
och liv. Småstadslivet bjuder också på restauranger,
shopping, utställningar och aktiviteter. Så följ med
på äventyr i Kalix i sommar, på egen hand eller
med någon av våra guidade turer, och skapa
ljusa minnen för livet!

Paintball
i Kalixskogarna

Upplev Baskeri skärgård
Följ med på en härlig båttur ut i Kalix skärgård.
Vill du kanske ha båtskjuts ut till din favoritö eller
följa med på en guidad tur bland kobbar och
skär? Då är det till Upplev Baskeri skärgård du
ska vända dig.

Samla kompisgänget eller varför inte utmana
grannarna på campingen i ett adrenalinfyllt
äventyr i Kamlungeskogen. Utrustade med overaller, skyddsmasker, handskar och bollar stiger
spänningen mellan träd och stubbar. Blir man
träffad av de färgglada skotten får man tillfälle
att vila i lugn och ro i en skogsglänta i väntan på
nästa match.
Fredrik.ronnback@live.se
eller Facebooksidan
Kamlungepaintball

Varför inte ta en tur till Halsön/Kallskär, känd från
tv-programmet Robinson, med en av skärgårdens
vackraste sandstränder.
www.upplevbaskeriskargard.se
olof.stalnacke@telia.com
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Aktiviteter i Kalix

Foto: Hällbergets Äventyr

65°48’53.3”N
22°53’33.2”E

Hällbergets Äventyr
-för hela familjen
Vi vet att Kalix är en solsäker
plats, men trots det regnar det
även här ibland. Här är våra
bästa tips för dessa dagar.
•
•
•
•

Bowling på Kalix Bowlingcenter
Testa klätterväggen i Gallerian
Se bio på Röda kvarn
Biblioteket har inte bara
böcker utan också möjlighet
till pyssel och aktiviteter
• Upptäck U-båtsmuseet
• Padel i Kalix
• Historisk vandring i Kalix kyrka

På Hällbergets Äventyr kan du
utmana dig själv både fysiskt
och psykiskt på områdets olika
höghöjdsbanor, där du tar dig
igenom olika hinder och balansövningar säkert fastspänd i din
sele. Med hjälp och stöd av
kamrater, kollegor, klasskamrater,
familjemedlemmar och våra
guider kommer du att klara
mer än vad du tror.
hallbergetsaventyr@gmail.com
www.hallbergetsaventyr.se

Strandängsbadet

Utomhusbadet Strandängsbadet ligger utmed älvstranden,
intill Kalix centrum. Här finns två
tempererade pooler, den ena
poolen är grundare och anpassad även för mindre barn.
Här finns också en bastu och
omklädningsrum samt en kiosk
som säljer glass, godis, drycker,
varmkorv och fika.
För öppettider och priser, besök
kalix.se/turism

Mer information: kalix.se/turism

Foto: Riipibo

Att göra en regnig dag

Kalix Lilla Trästad
Kajakuthyrning

Upplev sjöar, älvar eller skärgård i Kalix med omnejd från
sittbrunnen på en kajak. Hyr
havskajak för en person, med
bra packmöjligheter för längre
turer, eller sit-on-top-kajaker
med plats för två paddlare och
ett barn, för enklare dagsturer.
Det går även att boka utkörning/
hämtning.
info@nordiclifexp.se
www.nordiclifexp.se

En miniatyrstad på Strandängarna med kulturhistoriska Kalixbyggnader kombinerat med lek
i minitrafikmiljö för de yngsta.
Gratis och alltid öppet!
Under högsommaren finns personal på plats och man kan då
låna trampbilar och elektriska
bilar att köra med i trästaden.
Här ordnas också ofta aktiviteter
för barn. I närheten finns lekplats och picknickområde.
Mer information: kalix.se/turism
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Trampa dressin genom
skog och mark

Trampa dressin på Sveriges
längsta järnväg för dressiner!
Att trampa dressin är ett äventyr
för alla där man kommer nära
naturen och får uppleva dofterna
från skog och mark. Prova på
en rallares vardag och känn
historiens vingslag. Fikakorg
finns att köpa.
info@riipibo.se
www.riipibo.se

Aktiviteter i Kalix
65°48’53.3”N
22°53’33.2”E

Hitta platserna!
kalix.se/upplevkalix

VÅRA NATURLIGASTE TIPS:
• Fiske i skärgården
• Skagsudden
• Gölihatten

Naturen som lekplats
I EN AV SVERIGES FRÄMSTA FRILUFTSKOMMUNER

Foto: Pantheon

• Badstränder

De största sevärdheterna har naturen själv skapat. Kalix bjuder
på fantastiska natur- och kulturupplevelser som uppskattas av alla
åldrar och intressen.

• Skridfinnarleden
• Nationalälvleden
• Degerberget
• Utomhusgym, volleyboll
och boulebana på
Strandängarna.

Foto: Pantheon

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i Kalix natur. Men det finns
vissa saker du måste tänka på, läs mer på naturvardsverket.se

• Vassholmen

En guidad paddling

De mest populära
badplatserna
Frevisörens havsbad
Havsbad med sandstrand vid
Camp Frevisören. Anläggningen
har campingplatser, stugor,
restaurang och minigolf.
Bjumisträsk
Insjöbad med sandstrand,
grillplatser, omklädningsrum och
utedass. Ramp från parkeringen
till brygga anspassad för bad
med rullstol.
Storöns havsbad
Havsbad med långgrund sandstrand, grillplatser, lekplats,
omklädningsrum och toalett.

En resa i Kalix historia
Englundsgården och
Kamlungegården
Englundsgården/Kamlungegården är en välbevarad storbondegård från 1600-talet med
guidade turer, konstutställning
och café. Facebooksidan
Englundsgården
Kalixlinjens museum
Fordon, föremål och kläder från
beredskapstiden. viltfarmen.se
Kalix kyrka
Sveriges nordligaste medeltidskyrka från första hälften av
1400-talet.
svenskakyrkan.se/nederkalix
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vid Kalix – där älven möter havet
Paddla på en av Sveriges orörda
Nationalälvar. Under turen berättar
er guide om Kalix, historiska platser
och om naturen i närområdet. Under
turen görs strandhugg och fika
avnjuts innan paddlingen tillbaka.
Turer dagtid och i midnattljusets
sken från Strandängarna i centrala
Kalix. Bokning och info:
info@nordiclifexp.se
www.nordiclifexp.se

Vi tipsar också om:
Gårdsbutik i Siknäs
Gör ett besök till den mysiga
gårdsbutiken Nygården i kustbyn Siknäs. På Facebooksidan
Nygården-Siknäs finns mer
information.

Mat och dryck i Kalix
65°48’53.3”N
22°53’33.2”E

Ta med en bit av Kalix hem!

Upptäck vår lokala matkultur
Det går åt mycket energi för att
njuta av sommarens alla aktiviteter och det är något som vi i Kalix
verkligen tar på största allvar.
När du besöker Kalix måste du
såklart njuta av Kalix Löjrom,
men det lokala köket erbjuder
mycket mer än så. Vi kan locka
med närproducerat kött, förstklassig

fisk, lokalt tillverkade drycker,
bagerier, bär och svamp från vår
skog, choklad med norrländska
smaker och ost från ortens
getter. Oavsett om du föredrar
fine-dining eller en god fika
i glada vänners lag så finns de
lokala smakerna här för dig att
njuta av. Kalix ger mersmak.

Passa på att besöka Kalix unika
butiker. Här finns allt från fritidsprodukter, kläder och nyttoföremål till ätbara delikatesser så
som sylt, ost, kött, bröd, choklad
och drycker av olika slag.
Vill du veta mer? Gör ett besök
på turistinformationen i Kalix
Folkets Hus.

Jara Kitchen and Bar
Gamla Staden
Frevisören Camp & Resort
Roady
Elegant Chinarestaurang
Menu Sushi
Thaiköket
Restaurang Kalix Dong Yong

Caféer

Kaffe Karlsson
Lyktan
Kvarngården
Hyttgården
Café Ankaret
Vevves café
Gårdsbutik Bagarstugan
Café Flottaren, Vassholmen
Myggan Café och Mat

Foto: Cold Adventures

À la carte

Kalix Osts café
I Bondersbyn hittar du Kalix Osts
mysiga café. Här kan du njuta av
hembakat fika, köpa ost och annat
gott och titta på getterna som leker
i hagen bredvid. Information:
Facebooksidan KalixOst

Mersmak på mer smaker?
Kalix har även många pizzerior,
grillkök och andra trevliga matställen
som är väl värda ett besök. För fler
tips, fråga i Turistinformationen på
Kalix Folkets Hus.

= Här finns Kalix Löjrom
på menyn

LÖJROMSSAFARI
– följ med i jakten på
Bottenvikens röda guld

Kalix Löjrom fiskas från söndagen kring 20 september och fisket
pågår 4–5 veckor. Under den
här tiden kan du följa med på
löjromssafari då du bland kobbar och skär möter fiskare, fiskar och det lokala hantverket.Du
kommer att få följa med fiskarna
ut i skärgården och. Sen får du
också prova på att klämma löja
och förädla det orangea guldet
från fiskarnas fångst, som du så
klart får med dig hem som färdig
Kalix Löjrom.
coldadventures.se
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Älv och skärgård

Ta en tur i Kalix skärgård
i sommar!
Kalix har en kuststräcka om hela 39,1 mil och
skärgården består av 792 öar så här finns verkligen
chans till en egen plats i solen. Har du inte egen
båt kan du ta dig ut till några av skärgårdens pärlor
med turbåtarna i sommar.

Robinsonön Halsön/Kallskär – med en
av skärgårdens vackraste stränder
Kallskär har en av Bottenvikens absolut bästa
sandstränder med en ljus, finkornig och sammetslen sand. Öns läge, långt ute i Bottenviken, gör
att vågor och vind skapat mäktiga sanddyner på
Kallskärs badplats. Sandstranden är en av Kalix
skärgårds riktiga pärlor och ett måste att besöka
för badentusiasten. I anslutning till badplatsen finns
också grillplatser och vedförråd, samt sittgrupper
och torrtoalett. Det var också på denna ö ett av
lagen i årets upplaga av tv-programmet Robinson
bodde.

Nordanskär – en gång världens
nordligaste kurort
På ön Nordanskär i Kalix inre skärgård invigdes
världens nordligaste badort/hafskuranstalt i slutet
av 1880-talet. En av de mer kända besökarna
var Selma Lagerlöf. På den tiden fanns det bland
annat en kyrka (den står idag i byn Björkfors), tolv
villor för besökare, badhus, hotell, festvåning och
tennisplan. Idag finns bara grunder kvar men ta
gärna promenadstigen som med skyltar guidar och
informerar om historien. Men även om du inte bryr
dig om historia är ön väl värd ett besök bara för
sin vackra sandstrand och det klara vattnet. Här
finns också grillplatser, bord och bänkar, så packa
picknick-korgen och ta en dag på stranden.

Mer information om
båttrafik i Kalix skärgård
För information, priser och bokning av turer
till Halsön/kallskär, kontakta Upplev Baskeri
Skärgård via upplevbaskeriskargard.se ,
olof.stalnacke@telia.com eller på telefon
072-5445722.

Malören – skärgårdens yttersta utpost
Malören är ett naturreservat beläget längst ut i Kalix
och Bottenvikens skärgård. Ön har varit fiskeplats,
lotsplats och fyrplats och här finns landets enda
skärgårdskapell med domkyrkospira på taket. Minst
lika imponerande är öns fyr, men så var det också
en blivande mästare som med denna byggnad för
första gången fick visa vad han gick för – Gustaf von
Heidenstam. Idag är Malören ett unikt besöksmål
som bjuder på så väl havsbad som bastubad och
du kan åka bara över dagen eller bo över.

För information, priser och bokning av
turer till Nordanskär och Malören, kontakta
Malören Lodge via maloren.se,
bokning@maloren.se eller på telefon
073-4445684 eller 070-3250931.
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Foto: Peter Rosen, Lappland Media

66°03’35.9”N
23°11’47.0”E

Älv och skärgård
65°51’14.5”N
23°8’34.6”E

Pärlor i älv och skärgård
Kalix älv är en av Sveriges fyra
nationalälvar - vild och vacker
rinner den ut i Bottenviken där
Kalix vackra och varierade skärgård låter dig uppleva allt från
stenskär till egna sandstränder.

Kontrasten mellan underbara
sommarkvällar med solen över
horisonten och oändliga islandskap på vintern måste upplevas.
Välkommen till Kalix, där älven
möter havet!

Fiske i världsklass!
Kalix erbjuder fiske i världsklass i
sjöar, älvar och hav med möjlighet
till fina fångster av bland annat
lax, havsöring, gädda och harr.
Försäljningsställen, fiskekort och
mer information:
kalix.se/turism
Söker du en guidad fisketur?
Ta kontakt med Kalix jakt
och fisketurism.
www.kjoft.com
Bottenvikens
nordligaste
punkt

Skärgårdskänsla mitt i älven
Vassholmen är en ö i Kalix älv,
och ett gammalt skiljeställe
för timmer från flottningsepoken. Idag är ön ett populärt
besöksmål med café och många
aktiviteter och kulturevenemang
sommartid. Du tar dig till ön via
en tillgänglighetsanpassad bro.
Skiljestället anlades vid slutet
av 1800-talet och hanteringen
av timmer fortgick fram till 1979.
Detta är enda skiljestället i Norrbotten som har byggnader och

kajer kvar i gott skick villket ger
området ett högt kulturhistoriskt
värde.
Flottningsmuseumet i arbetarmässen (före detta tingshuset i
Kalix) berättar om flottning och
timmersortering i Kalix älv. Här
finns idag även öns fik – Café
Flottaren.
Mer information via Facebooksidan
Vassholmenkalix.
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Besök Bottenvikens
nordligaste punkt!
Runda bojen vid N 65o 54’07E 22
o 39’00 — Bottenvikens nordligaste
punkt. För att få ett certifikat och
diplom, besök närliggande Töre
Camping.

Boende i Kalix
65°48’53.3”N
22°53’33.2”E

Foto: Örjan Pekka

Foto: Follow the Sun Photography

... övernattning i Kalix

Kalix Camping
– 174 campingplatser vid
den orörda Kalixälven!

Hotell och camping/ställplats
i herrgårdsmiljö med utsikt över
älv med havsglimt. Den vackra
herrgårdsmiljön vid Kalix älv har
ett perfekt utgångsläge för promenader, löpturer och utflykter
med sin närhet till ett fint nät
av gång- och cykelvägar.
Kontakt och bokning:

Välkommen till Kalix Camping,
unikt belägen direkt vid den orörda
Kalixälven men bara ett stenkast
från Kalix centrum med brett
utbud av shopping, restauranger
och aktiviteter. På området finner
du också strandpromenad, två
lekparker, Kalix Lilla Trästad samt
Strandängsbadet, ett utomhusbad med tempererade pooler,
inklusive en barnpool.
Kontakt och bokning:
info@kalixcamping.com

info@filipsborg.se
www.filipsborg.se

Malören Lodge – Övernatta
längst ut i Kalix skärgård
Malören är ett naturreservat
beläget längst ut i Bottenvikens
skärgård. En särpräglad ö som
få har kunnat besöka och övernatta på. Nu har du möjlighet att
besöka detta unika och exklusiva
semestermål, perfekt för dig som
vill njuta av lugn och tystnad men
ändå med möjlighet till upplevelser
och aktiviteter. Här finns sju
dubbelrum och en svit i fyrtornet,
med havsutsikt i fyra väderstreck.
Info och bokning www.maroren.se
bokning@maloren.se

Foto: Sangis Camping

Filipsborgs Herrgård –
fantastisk historisk miljö
från 1805

Somna till
ljudet av
vågornas
skvalp

Ice & Light Village
Vid Kalixälvens strand har du
chansen att uppleva midnattsljuset och bo i en iglooliknande
byggnad mitt i sommaren. Det
iglooformade skalet för dig
närmare den omgivande naturen
och ger dig och ditt sällskap lugn
och ro. Frukostkorgen väntar på
dig efter en god natts sömn.
Kontakt och bokning:
www.ice-and-light.com

Foto: Peter Rosen, LapplandMedia

Stanna lite längre

Bo på Lantgård hos Kalix Ost
Som gäst hos Kalix Ost bor du i
en villa med alla bekvämligheter.
Från frukostbordet har du en
fantastisk utsikt över Kalix älv
och getter på bete. På gården
finns även hund, katt, kanin, höns
samt hästar. En bit bort tillverkar
Kalix Ost sina berömda ostar
av gårdens getmjölk. Info och
bokning: info@kalixost.se
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Sangis Motell och Camping
– Vackert vid Sangisälven
Ett litet välskött motell med en
mysig camping hittar du precis
bredvid Sangisälven och E4:an.
Alldeles vid husknuten finns möjlighet till härliga naturupplevelser.
Kontakt och info:
www.sangiscamping.se
info@sangiscamping.com

Boende i Kalix

Foto: Frevisören

65°48’53.3”N
22°53’33.2”E

Mariebergs Viltfarm &
Kalixlinjens museum
Viltfarmen är något för dig som
söker ett ställe för den annorlunda semestern. Här väntar
Kalixlinjens museum där historien
om beredskapstiden tar dig med
på en spännande rundvandring.
Bo vackert i stugor eller hotellrum
vid nationalälvensstrand, fiska,
bada och njut av långa lata dagar. I midnattljusets sken kan du
upptäcka de vackra omgivningarna dygnet runt.
www.viltfarmen.se
Info@viltafarmen.se

Frevisören Camp & Resort
Camping med stugor, tält-,
husbils- och husvagnsplatser.
Anläggningen har restaurang,
minigolf och boulebana och
ligger vackert belägen vid ett
havsbad med sandstrand.
Kontakt och info:
www.nordiclapland.com
info@nordiclapland.com

Hyr stuga på Getskär/
Renskär
I Getskärsviken ligger Kalix
kommuns fyrbäddsstuga
vilken kan hyras av alla som
är intresserade av att vistas i
Kalix skärgård. Stugan ligger
nära gästhamnen som har
ett djup på tre meter vid den
yttersta delen av bryggan.
Från bryggan leder en handikappvänlig spång till stugan,
som ligger cirka tio meter
från vattnet.

Fler tips!
HOTELL GAMLA STADEN
Köpmannagatan 4, Kalix
www.hotellgamlastaden.se
HOTELL VALHALL
Strandgatan 21, Kalix
www.hotellvalhall.com

Töre Camping – Bottenvikens
nordligaste punkt
På en udde i havet där E4 och
E10 möts hittar ni denna lilla
campingpärla. Här kan ni njuta av
lugnet med egen husbil/husvagn
på områdets ställplatser eller
varför inte hyra en liten stuga
nära vattnet och ta ett bastubad
i midnattsljuset. Bottenvikens
Nordligaste punkt och Ubåten
spiggen är unika sevärdheter på
gångavstånd. Kontakt och info:
Facebooksidan Töre camping

LAND & STRAND
Backvägen 11, Pålänge
www.landochstrand.se
KALIX VANDRARHEM
Näsbyvägen 16, Kalix
www.kalixfolkhogskola.se
NILS HOTELL
Strandgatan 10, Kalix
www.nilshotel.com

Stugan är bland annat
utrustad med gasolspis,
gasolkylskåp och kamin. I
anslutning till byggnaden
finns dessutom en vedeldad
bastu samt två torrtoaletter,
varav en är handikappanpassad. Ved finns i vedbod nära
stugan. I stugan finns sängar
med filtar, bord, stolar samt
köksutrustning. Solpaneler
ger stugan viss belysning.
Mer information, priser och
bokning via kalix.se/tursim
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Upptäck mer av Kalix — gör en dagstur

Längd
89 kilometer

KUSTTUREN – tar dig längs
Tidsåtgång
en bit av den 391 kilometer långa
En heldag
kuststräckan. Du har en dag av
många härliga naturupplevelser
framför dig. Första stoppet Marahamn – en idyllisk
småbåtshamn där du får en glimt av båtlivet. Vidare
till Storön, för att ta en stärkande promenad till
Skagsudden med fantastisk utsikt över öppet hav
– perfekt för picknick och en ”selfie”. Fortsätt rutten
förbi de mysiga kustbyarna Pålänge och Sören
(Sör’n) mot Töre, där du besöker Bottenvikens
nordligaste punkt. Stanna till i Månsbyn, en viktig
historisk plats för avgörandet i Finska kriget år
1809. Väl tillbaka i centrum passar det bra med en
middag på en av Kalix många trevliga restauranger.
1. Kalix centrum 2. Marahamn 3. Storön
4. Skagsudden 5. Pålänge 6. Sören
7. Töre 8. Månsbyn

tur runt om i kommunen och ta del av allt från
get- och mjölkbönder till loppisar och härligt fika.
Läs mer om Kalix byar på
kalix.se/byar
Längd
110 kilometer

ÄLV- OCH SKOGTUREN
Tidsåtgång
– visar dig längs den härliga
En heldag
nationalälven. Ta vägen förbi
lokala hantverkare och spännande
ställen. Stanna till i Bondersbyn som
bjuder på utsikt över Kalix älv och ett besök på
Kalix Ost, där du kan klappa getter och köpa ost.
Vidare mot Marieberg och Kalixlinjens museum.
Färden går förbi fiskeläget Kamlunge. Här kan du
se de karaktäristiska patorna, bryggorna, där det än
idag fiskas med håv enligt gamla traditioner. Passa
på att stanna till på loppis i Morjärv. Småvägarna
leder mot Svartvikens lantbruk och ett besök
i gårdsbutiken. Nu väntar dressinäventyr med fika i
Vitvattnet innan fortsatt tur mot muséet och caféet
Kvarngården i Björkfors. Avsluta dagen med ett
svalkande dopp i Bjumisträsk.
9. Bondersbyn 10. Marieberg 11. Kamlunge
12. Morjärv 13. Svartviken 14. Vitvattnet
15. Björkfors 16. Bjumisträsk

Omslagsbild: Åsa Andersson-Ulvede • Copy: Arctic Treats Consulting • Ansvarig utgivare: Kalix kommun

Det finns mycket att utforska i Kalix. Kalix kommun
består av många trevliga byar som var och en bär
på dess alldeles egna historia och sevärdheter.
Följ med på denna självguidade

