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I din hand håller du en guide med 
ett urval av alla upplevelser, sevärd-
heter och aktiviteter du kan upp-
leva när du besöker Nordmalings  
kommun.
I vår kommun finns det något för 
alla smaker, oavsett om du stannar 
en kort stund eller några dagar.
Kanske är du sugen på att besöka 
något museum eller vandra längs 
någon av våra vandringsleder? El-
ler kanske vill du fiska i en av våra 

brusande skogsälvar eller från en 
båt i Västerbottens vackraste skär-
gård? Missa inte heller landets mest 
välbevarade järnbruk eller våra fina 
badstränder. Hos vår turistbyrå på 
Resecentrum får du tips på våra 
smultronställen. Besök oss gärna i 
sommar eller besök vår turismhem-
sida.
 

   Vi ses!

Välkommen 
till Nordmaling

Utgiven av: Nordmalings Kommun

Nordmalings Kommun
Besöksadress:

Kungsvägen 41, 914 81 Nordmaling
www

www.nordmaling.se
Facebook

www.facebook.com/Nordmaling.se
E-post

kommun@nordmaling.se
Telefon

0930-14 000
Fax:

0930-104 90

Fotografier 
Jocke Nilsson, Elizabet Westerlund

Conny Nordendahl,  Stefan Hammar
om inget annat anges.

Nordmalings kommun har sammanställt 
och ansvarar för text- och bildmaterial. 
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Ava Havsbad – café och grill 
(Nr:4)
Alldeles vid badplatsen och cam-
pingen Ava Havsbad finns ett café 
och grillrestaurang. Öppet under 
senvåren/sommaren.

Hemsida: www.avahavsbad.se
Telefon: 070-625 65 40

Djupsjögården (Nr:32)
Cirka 1,5 mil från Nordmaling hit-
tar du Djupsjögården. Njut av 
deras berömda pizzor eller goda 
á la carte.  Öppettider se deras 
Facebook-sida.

Hemsida: www.facebook.com – sök 
på Djupsjögården

Kafé Anno 1762 (Nr:2)
Kafé Anno 1762 är ett kafé vid 
Olofsfors Bruk som säljer ekolo-
giskt och kravmärkt fika. Rekom-
menderat av White Guide 2013 
och 2014. Kaféet har öppet under 
senvåren/sommar.

Hemsida: www.kafeanno1762.se
Telefon: 070-675 00 26

Järnäsklubbs Skärgårdscafé 
(Nr:9)
Längst ut på Järnäshalvön finns 
Järnäsklubbs Skärgårdscafé. 
De bedriver caféverksamhet och 
serverar lättare luncher under 
sommartid – allt med fantastisk 
havsutsikt.

Hemsida: www.jarnasklubb.se
Telefon: 070-386 55 56

Levar hotell (Nr:25)
Levar hotell är ett av länets mest 
anrika gästgiverier med en historia 
som dateras ända till 1635. Restau-
rangen har lunchservering på var-
dagar, middagar måndag-torsdag 
samt á la carte på helger.

Hemsida: www.levarhotell.se
Telefon: 0930-101 09

Näslunds konditori (Nr: 1l)
På Näslunds konditori i centrala 
Nordmaling hittar du goda 
hemlagade bakverk som matbröd, 
tårta och bakelser. Konditoriet ser-
verar även lättare luncher.

Hemsida: www.facebook.com/
naslundskonditori
Telefon: 0930-101 05

Olofsfors Herrgård (Nr:2)
Mitt i det historiska navet Olofs-
fors bruk finns restaurangen 
Olofsfors Herrgård. Här kan du äta 
en rejäl lunchbuffé på vardagar. 
Öppet även under sommaren.

Hemsida: www.olofsforsbruk.nu
Telefon: 070-532 19 42

Åbrånets Limousine – 
Gårdsbutik & Café (Nr:36)
I Åbrånet strax utanför Hörn-
sjö hittar du denna pärla. Njut 
av hembakat och köttprodukter 
från gårdens egna kor samt lokalt 
mathantverk.

Hemsida: www.abranet.se
Telefon: 070-356 42 71



NORDMALINGS TURISTGUIDE

4

Nordmalings turistbyrå/
Resecentrum (Nr:1m)
Nordmalings turistbyrå finner du 
integrerat med Nordmalings Rese-
centrum precis vid E4:an. Här kan 
du köpa resbiljetter, hämta bro-
schyrer och få svar på dina frågor 
om sevärdheter, boende m.m.

Hemsida: www.visitnordmaling.se
Telefon: 0930-140 52
E-post: turism@nordmaling.se

I Nordmalings kommun hittar du 
alltifrån dagligvarubutiker till unika 
och anrika butiker med lång histo-
ria. Här handlar du det mesta du 
behöver i mysiga butiker.

Börja ditt besök med att strosa på 
gatorna i Nordmalings samhälle. 
Här finns bland annat järnhandel/
hemingredningsbutik, guldsmeds-
butik (grundad 1884), syaffär, 
blomaffär och skoaffär. Skoaffären 
ligger också vägg i vägg med Hel-
gjutet AB som erbjuder ortopedis-
ka fotinlägg. 

Öppettider: 
Lågsäsong mån.-fre. 07.00-18.00 
Högsäsong mån.-fre. 07.00-18.00
lör.-sön. 12.00-17.30
Tidtabeller för bussar och tåg: 
www.tabussen.nu

Josephsons resebyrå (Nr:1n)
Resebyrån hjälper dig att boka din 
resa och säljer bland annat flyg- 
och tågbiljetter.

E-post: josephson@telia.com
Telefon: 0930-130 11

Om du åker en bit bort hittar du 
även en större bygghandel, en 
sportaffär samt en djuraffär. 

Utanför Nordmaling i byn Lögdeå 
finns välkända Häggströms Mode-
hus 1922 med mer än 1100 m² mode 
i två plan som förutom ett unikt ut-
bud av kända märkesvaror erbjuder 
en personlig service som har gjort 
dem kända över hela landet.

Om du inte är intresserad av nypro-
ducerade varor finns ett flertal bu-
tiker som säljer second hand-varor 

Nordmalings bil- och 
maskinuthyrning 
Nordmalings bil- och maskinuthyr-
ning erbjuder uthyrning av person-
bilar, minibussar samt lätta lastbilar.

Hemsida: www.alluthyrning.se
Telefon: 070-313 19 99 

Drivmedel
Finns på följande orter: Nordma-
ling (vid E4, avfart 2), Rödviken, 
Nordmaling, Norrfors, Gräsmyr 
samt Nyåker (endast bensin).

HANDLA I 
NORDMALING

och antikviteter. Missa exempelvis 
inte Den gamla butiken i Örsbäck 
precis utanför Nordmaling.
 
I Åbrånet utanför Hörnsjö kan du 
köpa nötkött från gårdens egna Li-
mousinbesättning. Här kan du även 
fika och köpa annat lokalt mat- 
hantverk.

Glöm inte heller bort att du parke-
rar gratis hos oss samt att besöka 
någon av våra fina restauranger 
eller caféer!
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Kronören med 
Långroudden (Nr:13)
Nordmalings största naturreser-
vat, med ett vackert skärgårdsom-
råde. Omväxlande och lättgången 
vandring genom skogs- och häll-
mark nära fågelrika stränder. 

Långrumpskogen (Nr:24)
Långrumpsskogen är en en unik ur-
skog i Öreälvens dalgång. Genom 
reservatet rinner Långrumpbäcken 
som gett reservatet dess namn.

Hummelholms 
slåtterängar (Nr:11)
Hummelholm består av ett älv-
landskap med frodiga och blomrika 
lövängar. 

Lidbergsgrottorna (Nr:14)
Naturreservatet omfattar cirka 20
hektar skogsmark. Flera vackert 
rundslipade sprickgrottor (s.k. tun-
nelgrottor), jättegrytor och andra 
spår av havets och inlandsisens 
krafter.

Storrisbergsgrottorna
(Nr:15)
Storrisberget har väckt stor upp-
märksamhet tack vare Tjuv-Antes 
grotta som är en av landets största 
tunnelgrottor. Hela området är på 
21 hektar och det finns mycket att 
utforska – perfekt för en utflykts-
dag!

Torsmyran (Nr:27)
Torsmyran är nära 5 kvadratkilo-
meter stor och en av Norrlands-
kustens största och mest varia-
tionsrika myrar.

Örefjärden-Snöanskärgården 
(Nr:9)
Örefjärden–Snöanskärgården  är   ett 
marint naturreservat kring Jär-
näshalvön. Området tillhör länets 
finaste kustmiljöer och inkluderar 
en spännande blandning av höga 
naturvärden, kulturhistoriska vär-
den och värden för friluftslivet.

NATURRESERVAT
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Nordmalings 
hembygdsmuseum (Nr: 1b)
Museet var tidigare prästgårdens 
sommarstuga och innehåller en 
klädkammare med flera fina hem-
vävda klänningar samt många an-
dra gamla föremål från 1700- och 
1800-talet. Öppet under somma-
ren eller mot bokning.

Hemsida: 
www.hembygd.se/nordmaling
Telefon: 070-685 84 41

Klas Engmanmuseet (Nr:1c)
Museet ligger i det gamla gravka-
pellet vid Nordmalings kyrka. Klas 
Engman var en konstnär bosatt i 
Ängersjö som var verksam under 
åren 1905 – 1977. Museet har sam-
lat oljemålningar, collage, enstaka 
pasteller och tuschteckningar av 
Engman. Museet visar även verk av 
nu aktiva konstnärer. Öppet under 
sommaren eller mot bokning. Mu-
seet äger även en vandringsutställ-
ning om Linnés lärljunge Artedi.

Hemsida: https://nordmalings-
konstforening.wordpress.com
Telefon: 0930-392 20

Olofsfors brukmuseum (Nr:2)
Olofsfors bruk är idag ett av Sve-
riges bäst bevarande industri-
minnen och ett av Västerbottens 

största besöksmål. Brukets histo-
ria berättas på olika sätt: genom 
utställningar, guidade visningar 
och aktiviteter. På bruket finns de 
gamla smedjorna, kvarnen, tvätt-
stugor, arbetarbostäderna och 
herrgården bevarade. I närheten 
finns kafé, restaurang samt ett 
flertal aktiva konsthantverkare. 
2014 tog de emot emot pris för 
Årets industriminne från Svenska 
industriminnesföreningen.

Hemsida www.olofsforsbruk.nu
Telefon: 0930 - 101 96

Nordmalings kyrkomuseum 
(Nr:1c)
Kyrkomuseet i Nordmaling invig-
des den 24 maj 1992, och är det 
enda kyrkomuseet i Norrland. Mu-
seet ligger på övervåningen i det 
gamla gravkapellet och innehåller 
välbevarade unika kyrkoföremål 
från 1400-talet till 1900-talet.

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/
nordmaling
Telefon: 0930 – 392 20

Rundviks skolmuseum (Nr:12)
I den gamla skolbyggnaden mitt i 
Rundvik finns ett skolmuseum. 
Museet innehåller gammalt skol-
material som till exempel spar-
bössor, räknestickor, skivspelare 

och episkop. Öppet under somma-
ren samt mot bokning.

Hemsida: 
www.rundvik.net/museum.html
Telefon: 070-242 73 16 eller 070-
647 47 63

Utställning Tallbergsbroarna
(Nr:6)
I byahuset i centrala Nyåker finns 
en utställning om Tallbergsbro-
arna. Här kan du fördjupa dig i de 
tekniska, kulturella och historiska 
värdena som broarna har skapat. 
Här finns även en text- och fotout-
ställning från Sune Jonsson. För 
barnen finns ett dockskåp samt ett 
bord med järnvägsräls där det går 
att bygga och leka. Öppet under 
sommaren samt mot bokning.

Hemsida www.nyaker.com
Telefon: 0930 – 500 37

Brattsbacka museum (Nr:23)
Museet innehåller samlingar bestå-
ende av det gamla självhushållets 
robusta och oumbärliga bruksfö-
remål. Dessa berättar för oss hur 
de värmde maten, byggde sina hus 
och odlade sina åkrar. Den tids-
mässiga spännvidden på samlingar-
na är väldigt stor, här finns allt från 
en flintyxa som daterats till sten-
åldern till föremål från 1600-talet 

Den äldsta av Tallbergsbroarna, byggd 1891

MUSEUM OCH UTSTÄLLNINGAR 
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fram till vår tid. Öppet under som-
maren samt mot bokning.

Hemsida: www.bygdegardarna.se/
brattsbackabygdegardsforening
Telefon: 0930-510 14

Tingshuset Nyåker (Nr:6)
Tingshuset var Nordmalings och 
Bjurholms tingslags huvudsäte 
fram till 1970-talet. Tingshusvakt-
mästarens bostad är inredd till 
Nyåkers lilla museum. Fängelse-
cellerna är inredda med ursprung-
liga möbler och kläder. I tingssalen 
på övre våningen står det mer än 
hundra år gamla domarbordet och 
domarstolen. Där finns också gam-
la domstolsprotokoll att läsa. Öp-
pet sommartid samt mot bokning.

Hemsida www.nyaker.com
Telefon: 0930 – 500 51

Masonitemuseet (Nr:12)
Initiativet till Masonitemuseet kom 
från Jonas Fröberg som växte upp 
på Masonitvägen i Rundvik och var 
intresserad av Masonites historia. 
Genom diverse kontakter kunde 
han både få information om fabri-
kens historia, samt information och 
tips på föremål gjorda i materialet 

masonite. Denna utställning har vi-
sats både på flera platser i kommu-
nen och har stått i Rundviks gamla 
skolbyggnad sedan 2004. Öppet 
vissa dagar under sommaren samt 
mot bokning.

Hemsida: www.rundvik.net
Telefon: 070-242 73 16, 
070-647 47 63

Lögdeå Museum, Åbersgården 
(Nr:5)
Åbergsgården i Lögdeå är en dub-
belkorsbyggnad från 1800-talet 
som restaurerats till museum. Re-
parationen gjordes så långt som 
det var möjligt med samma typ av 
material som orginalutförandet för 
att den gamla miljön skulle beva-
ras. Ena halvan av byggnaden är i 
1800-talsstil och den andra halvan 
i 1950-talsstil. Syftet är att beva-
ra Åbergsgården åt eftervärlden. 
Öppet mot bokning.

Hemsida: 
www.logdea.nu/abergsgarden/
Telefon: 070-218 18 85, 
070- 685 60 50
 

Konsthall Norra Kvarken (Nr:5)
Konsthall Norra Kvarken är en 
konsthall i Järnäsklubb för utställ-
ningar, konstföreställningar, poesi, 
musik, föreläsningar och kurser. 
Utställningar framförallt under 
sommaren. För program se 
Facebook.

Facebook:
www.facebook.com/Caldeborg
Telefon 076-791 36 63

Baudins konst (Skolvägen 1 i 
Lögdeå.) (Nr:5)
Konstnärsparet Mattias och Linda 
Baudin är väletablerade och efter-
sökta konstnärer. Mattias Baudin 
arbetar på heltid med konstsmide i 
Olofsfors och Linda Baudin arbetar 
på heltid med glasblåsning, gravyr 
med mera. Tillsammans har de ett 
galleri i Lögdeå öppet för besöka-
re lördagar året runt förutom röda 
dagar och storhelger. Under som-
maren gäller särskilda öppettider. 

Hemsida: www.baudinskonst.se
Telefon: Mattias (smedjan): 070-
5209057,  Linda (glashyttan): 073-
8281427

Skulptur av Linda och Mattias Baudin. Foto: Linda Baudin.
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OLOFSFORS 
BRUK
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Att anlända till Olofsfors Bruk 
är som att träda in i en annan 
tidsepok. Längs Leduån breder det 
mer än 250 år gamla järnbruket ut 
sig och förstummar såväl långväga 
turister som de dagliga lokala besö-
karna. Ända sedan 1762 har järnet 
stått i fokus här på bruket och gör 
så än idag. Men även om historien 
dominerar på denna plats går ut-
vecklingen ständigt framåt – här 
finns en framtidsanda och en vilja 
att ständigt utveckla besöksmålet 
för att öka intresset för denna his-
toriskt viktiga plats.

Vi möter Olofsfors Bruksmuse-
ums intendent, Åsa Lindström, vid 
bruksinformationen – porten till 
att uppleva Olofsfors Bruk. Redan 
här möts vi av historien i form av en 
modell föreställande John Jennings 
– mannen som såg till att ett järn-
bruk blev startat just här. 1762 fick 
denne affärsman tillåtelse att upp-
föra en masugn längs Leduån, som 
kom att bli järnbruket Olofsfors. 

Idag – mer än 250 år senare – är 
Olofsfors Bruk ett av länets mest 
välbesökta turistmål. Brukets uni-
ka värden belönades även 2014 när 
Olofsfors Bruk fick ta emot utmär-
kelsen Årets industriminne – en 
utmärkelse som utses varje år av 
Svenska industriminnesföreningen.

Åsa Lindström inleder guidningen 
med att besöka Olofsfors Bruksmu-
seum, den naturliga startplatsen för 
ett besök på Olofsfors Bruk. Sedan 
några år huserar museet i den gam-
la kuskbostaden alldeles bredvid 
bruksinformationen. När vi kliver in 
i museet möts vi av ansiktena på de 
som tidigare bodde och arbetade 
på bruket, i form av ett stort svart-
vitt foto som täcker hela väggen. 
Därefter kliver vi rätt in i disponent 
Ernbergs arbetsrum, komplett med 
kalkylator i pappersformat och alle-
handa ting om behövdes för att 
sköta bruket. Disponenten var mot-
svarande dagens VD och det är lätt 
att se framför sig hur han satt och 
styrde bruket från sitt kontor. 

Just nu vilar brukat ännu men när 
sommarsäsongen startar får hela 
bruket ett helt nytt liv. Cirka 30 
000 besökare kommer hit årligen 
för att uppleva den unika miljön och 
dess kontrast mellan natur, kultur 
och industri. 

Under sommaren sker ofta flera 
kulturevenemang med bland annat 
musik och dans, utställningar. 
För den som verkligen vill uppleva 
bruket bör en guidad tur vara obli-
gatorisk. Det är också möjligt att 
sova en natt på Olofsfors Herrgård 
och njuta av deras goda mat. På 
området finns även Kafé Ann0 1762 
som erbjuder ekologiskt fika och 
som fler år i rad varit med i White 
Guide. Störst av alla evenemang är  
det årliga Brukets dag.

Vi rör oss längs Leduån över vägen 
till andra sidan av bruket – till den 
så kallade manufaktursmedjan. Här 
hittar vi ateljén tillhörande bland 
annat Sofie Weibull – en av de ak-
törer, hantverkare och konstnärer 
som verkar i bruksmiljön. 

Sofie är en mångfacetterad konst-
när som arbetar med såväl skulptu-
rer, performance, installationer och 
andra tekniker. Ateljén ligger precis 
vid vattnet och härinne samsas skis-
ser, inspirationsmaterial och 

– ett historiskt nav som aldrig står stilla

  forts sid 10Intendent Åsa Lindström tillsammans med John Jennings i bruksinformationen

Brukets dag
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konstverk i alltifrån betong till 
betydligt mjukare material. Den ena 
väggen är tapetserad med skisser 
till hennes nya projekt. På Olofsfors 
Bruk har Sofie Weibull haft sin bas 
sedan 2006.

- Jag gillar platsfasta, interakti-
va skulpturer. Organiska former. 
Konst som används, som människor 
kan vara delaktiga i, säger Sofie.
Några exempel hittar man exem-
pelvis i Krokoms kommun där 
Sofie Weibull var delaktig i ett stör-
re projekt med att skapa en kreativ 
inomhuslekpark i en skola som 
skulle byggas. Hon har även skapat 
interaktiva utomhusskulpturer till 
en förskola i Vännäs kommun.

Vi lämnar Sofie Weibull vid sin ateljé 
och tar en sista promenad kring 
bruket. Här har det stått i 250 år 
och får förhoppningsvis stå i 250 år 
till. Det går bara att spekulera om 
hur Olofsfors Bruk ser ut i framti-
den men förhoppningsvis är det 
fortfarande ett ständigt utvecklan-
de turistnav för kommunen och re-
gionen. Kanske finns det då utställ-
ningar om vi som levde här för 250 
år sedan.

På Olofsfors Bruks hemsida hittar du information om 
öppettider, guidningar och alla aktörer på bruket.

Hemsida: www.olofsforsbruk.nu 
Adress: Olofsfors 18, Bokning: 0930 – 131 96, 
bruket@olofsforsbruk.nu

Kontaktinformation

Aktörer på bruket:
• Bruksgruppen Galleri och Butik
• Galleri Eleonora
• Kafé Anno 1762
• Olofsfors Bruksmuseum
• Olofsfors Byggnadsvårdsbutik
• Olofsfors Herrgård, Restaurang och konferens
• Sofie Weibull, bildkonstnär
• Stefan Markström, konstnär
• Felix Wink, möbelsnickeri och design
• Jorma Salmgren, timrare

Fristående aktörer
• Mattias Baudin, konstsmed

Konstnären Sofie Weibull vid sin ateljé i gamla manufaktursmedjan.
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Badplatser
Fårskäret (Nr:16)
Familjevänligt med sin stora strand 
och långgrunda vatten. I närheten 
finns också en bana för minigolf.

Korptjärn (Nr:28)
Mysig sjö som ligger precis utanför 
Nordmaling.

Ava havsbad (Nr:4)
En familjevänlig och fin liten bad-
strand nära E4, 13 km söder om 
Nordmaling. Kiosk med glass, dryck, 
grillat och tidningar.

Järnäsklubb (Nr:9)
Här finns klippor för solbad och 
picknick. Dessutom finns ett mysigt 
skärgårdscafe som förutom fika även  
serverar lättare rätter.

Storstensviken (Nr:30)  
Trevligt badställe nära E4, där även 
grillplats finns i närheten. Känt för 
sina stora vågor.

Örsten (Nr:33)
Bästa strandbadplatsen i naturre-
servatet Örefjärden, Snöanskärgår-
den och Järnäshalvön hittar du vid 
Örsten.

Fiske
Nordmalings kommun har ett myck-
et varierande utbud av fiskevatten. 
Det finns sjöar, älvar, åar och bäck-
ar samt en lång kuststräcka där du 
bland annat kan fiska gädda, lax, 
brax, abborre, harr, sik och hav-
söring. Lögdeälven och Öreälven 
anses vara två av Västerbottens 
finaste lax- och havsöringsvatten. 
Fiskekortsinformation finns på vår 
turismhemsida. Fiskekort kan köpas 
på Sandströms sport och Statoil.

Hemsida: www.visitnordmaling.se/
sv/fiskeinformation 
Telefon: 0930-140 52 (turistbyrån)

Fiskeställen:
• Lögdeälven
• Öreälven
• Hörnån
• Aborrträsket - Vinåstjärn
• Järnäs Udde
• Långron
• Leduån
• Målartjänarna

Lögdeälvens stugby (Nr:17)
Lögdeälvens stugby ligger 3 mil väs-
ter om Nordmaling i byn Nygård, 
omgivet av Lögdeälvdalens unika 
och storslagna geologiska landskap. 
Bo i en stuga och koppla av, vand-
ra i den vackra naturen och fiska 
i Lögdeälven som strömmar cirka  

25 meter från stugorna. 
Några av Lögdeälvens absolut bästa 
sträckor finns i detta område.

Hemsida: www.logdealv.se
Telefon: 073-025 51 23

Din Naturguide (Nr:18)
Din Naturguide finns i Klöse cirka 
20 km väster om Nordmaling. Un-
der de snöklädda månaderna er-
bjuder företaget turer med husky-
spann (kör själv eller åk med), 
tolkning efter husky samt vinter-
fiske. Under de snöfria månaderna 
erbjuder företaget olika vandringar 
exempelvis längs Lögdeälven med 
fiskemöjligheter. Botanikvandring, 
hjortronplockning, bäverspaning 
och tolkning efter kickbike med 
huskys erbjuds. Turerna kan göras 
över dagen eller flerdagarsturer 
med olika övernattningsformer, 
vindskydd, stuga eller varför inte 
under bar himmel.

Hemsida: www.dinnaturguide.se
Telefon: 070 - 655 44 15

Fiskeguide
Nordic Flyfishing arrangerar flugfis-
keguidning i bl. a. Lögde- och Öreäl-
ven på intressanta sträckor för såväl 
lax- och havsöringsfiskaren samt 
för harr- som öringfiskaren. Martin 
Johansson är instruktör för LOOP 
Team.

Hemsida: www.nordicflyfishing.com
Telefon: 070-238 23 13

AKTIVITETER

Copyright: Martin Johansson, Nordic Fly Fishing 
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Paddling
För dig som är sugen på att paddla i 
Nordmaling finns bland annat Öre-
älven och Lögdeälven som är per-
fekta vare sig du vill på en familjeut-
flykt eller en fartfylld paddlingstur. 
Naturen runtomkring är dessutom 
mycket artrik i både flora och fauna. 
Många av våra havsvikar och fjärdar 
är också mycket lockande för de 
som paddlar havskajak. Mer infor-
mation finns i Umeåregionens som-
marguide samt i broschyren Paddla/
vandra i Umeåregionen.

Hemsida: www.visitnordmaling.se
Telefon: 0930-140 52 (turistbyrån)

Kanotuthyrning: (Nr:22)
Norrfors Byaförening hyr ut kanot-
er i vackra Lögdeälven. Vid Svart-
forsen hyr föreningen också ut en 
bastu med egen badplats. Sommar-
café, ska bli husvagnsplatser och 
grillstuga

Hemsida: www.facebook.com – sök 
efter Norrforsgården
Telefon: 070-239 00 32 (kanot), 
073-837 12 98 (bastu)

Skidåkning
Ålidberget (Nr:18)
Ålidberget är en familjebacke i sö-
dersluttning med både möjlighet till 
utförsåkning och längdskidåkning. 
På Ålidberget finns 2 nedfarter och 
offpistområden samt det två liftar 
med 560 och 600 meters längd. 
Högsta fallhöjden är 115 meter. En 
bit upp i backen finns en stor och 
trevlig skidstuga med servering. 
Högts upp finns ett 5 km långt skid-
spår. Dessutom finns det tre grill-
stugor i anslutning till Ålidberget. 

Hemsida: www.alidberget.se
Telefon: 0930-800 25

Sporthallar 

Norrskenshallen (Nr:1e)
En stor anläggning med både is- och 
sporthall, samt läktare till respek- 
tive. Dessutom finns det skyttehall 
bastu, kafeteria och närhet till ett 
elljusspår.

Hammarhallen (Nr:1f)
Simhall med bastu och solarium. 
Innehåller också en sporthall och 
gym. 

Vandringsleder och 
motionsslingor
Öreälvsleden (Nr:20)
För den naturintresserade finns det 
mycket att se kring Öreälven. Leden 
passerar både Tallbergsbroarna och 
naturreservatet Hummelholms slåt-
terängar. Längs hela sträckan finns 
det både fiskesträckor och platser 
för rast och fika.

Lögdeälvsleden/Tempelleden 
(Nr:5)
För den fågel-, växt- och landskap-
sintresserade är naturen kring Lög-
deälven perfekt. Här finns ett av 
Norrlands främsta laxvatten och 
det finns även chans att få se bäver. 
Lögdeälven övergår sedan till den så 
kallade Tempelleden som leder ända 
till Fredrika. En digital guide finns på 
ledens hemsida.

Hemsida: www.tempelleden.se

Håknäs (Nr:20)
I Håknäs finns ett skid- och elljus-
spår i byn för klassisk och fri skidstil, 
löpning och promenader. Spårläng-
der 0,4 km - 3,3 km. Spåret börjar 
mittemot Håknäs bygdegård, där 
också parkering och uppvärmd 
klubblokal finns. En grillstuga finns i 
anslutning till spåret vid sjön Tjänna.

Skjutbaneberget (Levaråkern)
(Nr:1j)
Här finns ett 2,5 km långt belyst 
motionsspår. Vintertid finns prep-
parerade skidspår för skate och 
klassiskt.
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Rundvik (Nr:5)
I Rundvik finns två motionsspår: ett 
med belysning på 2,5 km, samt ett  
5 km spår utan belysning. 

Lögdeå (Nr:5)
I Lögdeå finns ett belyst motions-
spår som består av två slingor. Den 
längre slingan är 2,5 km och den 
kortare 1,5 km. Vid brist på snö pre-
pareras bara den kortare slingan. 
I anslutning till spåret finns en fin 
pulkabacke med grillstuga.

Gräsmyr (Nr:21)
I Gräsmyr finns två stycken mo-
tionsspår med belysning som är 2,5 
km respektive 1,5 km långa. Det 
finns även ett längre motionsspår 
på 5 km som saknar belysning.

Norrfors (Nr:22)
Norrfors har ett elljusspår med be-
lysning som är 2,5 km långt. I dags-
ljus kan man också använda sig av 
den 1,5 mil långa sträckan mellan 
Norrfors – Brattsbacka. Under som-
maren finns det dessutom ett spår 
på 5 km. 

Brattforsstigen (Nr:29) 
Mellan Djupsjö och Brattfors går 
Brattforsstigen. På vintern finns här 
möjligheter till skotersafari.

Puttes väg (Nr:1g)
Gång- och cykelvägen Puttes väg 
används flitigt av motionärer. Den-
na slinga går från Nordmalingskajen 
till Rödviken och underhålls även 
vintertid. 

Kärleksudden (Nr:1h)
Vid havet ligger Kärleksudden. Den-
na udde har fin natur samt är utrus-
tad med både grillplats och fågel-
torn. Ligger också nära Puttes väg.

Nyåker (Nr:6)
Mitt i Nyåkers by börjar en vand-
ringsled längs Nyåkerssjön och Lill-
sjön. På vägen passerar man gamla 
slåtterängar, spår av sjösänkning, 
klippblock och fågelskådningsplat-
ser. Det finns också en grillplats 
iordningställd. 
 

Hörnsjö (Nr:7)
I Hörnsjö finns det ett spår på 2,5 
km. På vintern används det som 
skidspår, och på sommaren funge-
rar det utmärkt som löprunda. En 
bit från spåret finns dessutom en 
fågelrik sjö.

Rödviksberget (Nr:1i)
Här finns ett 2,5 km långt belyst 
motionsspår. 

Dans
Gräsmyr Loge (Nr:21)
Sommarnattens dansställe sedan 
1954. Gräsmyr Loge är välkänt i sto-
ra delar av landet för att flertalet
rikskända dansorkestrarna kommer 
till Gräsmyr på sina sommarturné-
er. Här arrangeras även andra event 
såsom kafékvällar, loppis, aktiviteter 
och mycket mer. Även uthyrning av 
festlokaler.

Hemsida: www.grasmyrloge.se
Telefon: 0930-700 80
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Du behöver bara åka ett par kilo-
meter från E4:an för att hamna i 
den djupaste vildmark – bland for-
sar och nipor om du lämnar kusten, 
eller bland strandhedar och slipade 
klippor om du styr mot kusten. Båda 
vägvalen kan hålla dig sysselsatt i 
flera dagar, om du gillar äkta oför-
störd natur.

Nordmalings inland är skapat under 
åtta istider, då ismassor pressat ner 
jordskorpan och isälvar skapat det 
som idag är Lögde- och Öreälven. 
Fantastiska strandnipor och jätte-
grytor är bestående byggnadsverk 
från denna tid.

För att uppleva detta lämnar du 
E4:an och tar vägen efter Lögdeäl-
ven i riktning Norrfors-Mjösjö. Eller 
vägen mot Gräsmyr/Hummelholm/
Tallberg för att följa Öreälven. Kör 
sakta så du hinner se de små vägs-
kyltar som leder dig till naturcam-
pingar, forsar, vandringsleder och 

övernattningsstugor. Här kan du 
övernatta gratis i stugor bredvid en 
fors, eller i ett fall på en liten ö mitt 
i forsen.

Är du mer sugen på att se vår kust 
utgår du från Nordmalings centra-
lort och tar vägen mot Järnäs-Jär-
näsklubb, eller vägen mot Kråken. 

Långrons naturreservat når du ge-
nom att svänga av från E4 i höjd 
med Aspeå. Vid Järnäsklubb hittar 
du en vacker fyrplats med vida fält 
av slipade klippor, Kråken är perfekt 
som startplats för en kajaktur med-
an Långrons naturreservat bjuder på 
långa vandringar över strandängar.

Naturligt äventyrliga Nordmaling

Riverboarding i nedre älgforsen, Lögdeälven (Foto: L. Berggren)

Nordmaling’s Adventu-
rous Nature
All you have to do is travel a couple 
of kilometers from E4 and you’ll wind 
up in sheer wilderness – among rapids 
and steep sandy riverbanks (nipa) if 
you steer clear of the coast, or among 
coastal moorlands and wind-worn 
cliffs if you head toward the coast. 
Both roads can keep you busy for se-
veral days, if you like pure unspoiled 
nature.
Nordmaling’s interior was created 
over eight ice ages, when masses of 
ice pressed down the Earth’s crust 
and glacial rivers created what is now 
Lögdeälven (Lögde River) and Öreäl-
ven (Öre River). Amazing steep sandy 
coastal riverbanks and giant kettles 
are creations that bear witness to that 
time.
To experience all of this, get off of E4 
and take the road along Lögdeälven 
in the direction of Norrfors-Mjösjö. 
Or the road toward Gräsmyr/Hum-
melholm/Tallberg to follow Öreälven.  
Drive slowly so that you have time to 
read the small road signs leading you 
to nature campsites, rapids, hiking 
trails and overnight cabins. You can 
spend the night for free in cabins 

along rapids, or in one place on a little 
island in the middle of the rapids.

If you are more interested in se-
eing our coast, drive from Nordma-
ling’s central area and take the road 
toward Järnäs-Järnäsklubb, or the 
road toward Kråken. Exit E4 at Aspeå 
to get to Långrons naturreservat 
(Långron Nature Reserve). In Järnäs-
klubb (Järnäs Club), you’ll find a beau-
tiful lighthouse area with wide fields 
of wind-worn cliffs. Kråken is the 
perfect place to start a kayaking tour, 
while Långrons naturreservat offers 
long hikes across coastal meadows.

Spring, summer and fall
1. Hunting, via hunting teams and forestry 
companies (across the entire municipality)
2. Shooting range for hunters
3. Dedicated campgrounds for fishing
4. Free Campsite/RV park 
5. Free overnight cabin for hikers and fis-
hermen
6. Rapids with good fishing
7. Good lake for fishing
8. Good ocean fishing (along the entire 
coastline, especially good at Järnäshalvön 
(Järnäs Peninsula)
9. Very good water for pike fishing
10. Long hiking trail along river
11. Hiking trail

12. Bike path
13. Sauna and bathing
14. Olofsfors bruk, 250 year old ironworks
15. Historic grist mill (renovated)
16. Tallbergsbroarna, three generations of 
railroad bridges over Öre River
17. Caves, giant kettles and stacks (rauk), 
up to 7,000 years old
18. Petroglyph, 4,000 years old
19. Pebble field, 7,000 years old
20. Stortallar (very large specimens of 
pine tree), approx. 500 years old
21. Berry and mushroom grounds (across 
the entire municipality)

Winter
22. Slalom and off-piste slopes
23. Cross-country skiing track
24. Ice fishing
25. Peep fishing (kikfiske – a style of fish-
ing where you peep through a hole in the 
ice)
26. Good ocean fishing along the entire 
coastline, especially good at Järnäshalvön 
(Järnäs Peninsula)
27. Good lake for Ice fishing
28. Very good water for pike fishing
29. Ice-yachting
30. Nordic skating
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Vår, sommar och höst
 1.  Jakt, via jaktlag och skogsbolag  
  (över hela kommunen)
 2.  Jaktskyttebana
 3. Fiskecamp
 4. Naturcamping
 5. Gratis övernattningsstuga  
  för vandrare och fiskare
 6. Fors med bra fiske
 7. Bra fiskesjö
 8. Bra havsfiske  
  (efter hela kustlinjen, speciellt bra på Järnäshalvön)
 9. Mycket bra gäddfiskevatten
 10. Lång vandringsled längs älv
 11.  Vandringsled
 12. Cykelled
 13. Bastu och bad
 14. Olofsfors bruk, 250 år gammalt järnbruk
 15. Historisk kvarn (renoverad)
 16. Tallbergsbroarna, tre generationers 

järnvägsbroar över Öre älv

 17. Grottor, jättegrytor och raukar, 
upp till 7000 år gamla

 

 18. Hällristning, 4000 år gammal 
 19. Klapperstensfält, 7000 år gammalt 
 20. Stortallar, ca 500 år gamla
 21. Bär- och svampmarker  (över hela kommunen)

Vinter
 22.  Slalom- och offpistbacke
 23. Längdåkningsspår
 24. Pimpelfiske
 25. Kikfiske på höst- och vårisar
 26. Bra havsfiske 

(efter hela kustlinjen, speciellt bra på Järnäshalvön)
 27. Bra fiskesjö
 28. Mycket bra gäddfiskevatten
 29. Isjaktsegling
 30. Långfärdsskridsko

Kartan ger en översikt av de naturupple-
velser du hittar i Nordmaling. För att hitta 
dit läser du textens råd eller följer en väg-
karta. I boken ”Nordmalings naturguide 
och fälthandbok” finns mer detaljerad 
information om varje enskild upplevelse. 
Den finns på vår turistbyrå vid resecen-
trum, eller i kommunhusets reception, där 
du kan kopiera önskade delar. 

This map provides an overview of the nature 
activities you can find in Nordmaling. Read the 
text’s advice or follow a roadmap for direc-
tions. More detailed information (in Swedish) 
about each individual activity can be found 
in the book entitled ”Nordmalings naturguide 
och fälthandbok”. The book is available at our 
tourist information center at the resecentrum 
(travel center). The staff there would be happy 
to assist you.
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1. Nordmaling
2. Olofsfors
3. Aspeå
4. Ava
5. Lögdeå
6. Nyåker
7. Hörnsjö
8. Tallberg
9. Järnäsklubb
10. Fällfors
11. Hummelholm
12. Rundvik

13. Långron
14. Lidberget
15. Storrisberget
16. Fårskäret
17. Nygård
18. Toböle 
19. Bäcknäset
20. Håknäs / Håknäsbacken
21. Gräsmyr
22. Norrfors
23. Brattsbacka
24. Torrböle / Laxforsen

25. Levar
26. Långed
27. Torsmyran
28. Korptjärn
29. Brattfors
30. Storstensviken
31. Tjäruskär
32. Djupsjö
33. Örsten
34. Örsbäck
35. Tjarn
36. Åbrånet
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Åbrånets limousin (Nr:36)
I Hörnsjö hittar du Åbrånets limou-
sin – ett lantbruk och gårdsbutik 
som lokalproducerar kött av den 
franska biffrasen Limousin. I gårds-
butiken kan du handla limousinkött 
samt andra närproducerade pro-
dukter. Åbrånet har även café- och 
viss restaurangverksamhet under 
sommaren samt vissa helger under 
hela året. Besök djuren och njut 
av den lantliga miljön precis vid 
Hörnån.
Hemsida: www.abranet.se
Telefon: 070 – 356 42 71

Aspeå fäbodar (Nr:3)
Fäbodarna användes under 
1800-talet för sommarbete åt bo-
skapen. Djuren flyttades till betes-
marker i skogen på somrarna. Nu 
flyttas ingen boskap dit under som-
rarna men Aspeå fäbodar har blivit 
ett populärt utflyktsmål både som-
mar och vinter.
Hemsida: www.logdea.nu/aspea
Telefon: 070-233 63 80

Tallbergsbroarna (Nr:8)
I byn Tallberg cirka 4 km nordväst 
om Nyåker finns tre järnvägsbroar 
från tre olika järnvägsepoker. De 
ligger mer än 40 meter över Öre-
älvens yta. Sune Jonsson har skri-
vit boken Brobyggarna kring ett av 
byggena. En gammal Gevaliareklam 
är även inspelad här.
Hemsida: www.nyaker.com/tallberg
Telefon: 0930 – 500 37

Nyåkers pepparkaks-
fabrik (Nr:6)
Nyåkers Pepparkakor är ett av de 
äldsta pepparkaksbagerierna i Sve-
rige och ett av kommunens störs-
ta exportföretag. Utförsäljning av 
pepparkarkor sker på Handlar’n i 
Nyåker.
Hemsida: www.nyakers.com
Telefon: 0930 – 501 50

Häggströms 
modehus 1922 (Nr:5)
År 1922 grundades Häggströms Mo-
dehus i Lögdeå, mitt emellan Umeå 
och Örnsköldsvik. Det är idag ett 
av Norrlands största modeföretag 
med 1100m2 och drivs nu av tred-
je generationen Häggström, David 
och hans fru Astrid. 
0930 – 305 85
www.haggstromsmodehus.se 

Laxtunneln i Fällfors (Nr:10)
Sveriges första laxtunnel som bygg-
des år 1992. Den är utformad som 
en bergstunnel vid sidan av fallet. 
I Fällfors finns rast- och grillplats, 
vandringsled och hängbro.

Hällristningar (Nr:24)
I Laxforsen vid Torrböle (Öreälv) 
finns hällristningar omgivna av 
vacker natur som är värda ett besök.

Sågverkssamhället 
Håknäsbacken (Nr:20)
Den som söker idyller och utflykts-

mål i området kan söka sig fram till 
Håknäsbacken vid Öreälven. Här 
finns lämningarna av ett sågverks-
samhälle med anor från 1700-talet 
och som blomstrade som bäst för 
cirka 140 år sedan. 

Järnäsklubb (NR:9)
Järnäsklubb är ett av kommunens 
vackraste kustområden och tillhör 
naturreservatet Örefjärden-Snö-
anskärgården. Här finns det pris-
belönta vandrarhemmet STF 
Lotshuset, ett sommaröppet skär-
gårdscafé, gästhamn samt möjlig-
het till klippbad.

Gamla butiken i Örsbäck 
(Nr:34)
Den gamla butiken i Örsbäck säljer 
inredningsdetaljer med design från 
nu och form från förr: glas, porslin, 
keramik, textilier samt småmöbler 
och mathantverk. Öppet under hel-
ger hela året samt på sommaren.

Hemsida: www.dengamlabutiken.se
Telefon: 070-639 47 85

För mer information angående något 
av besöksmålen, 
vänd dig till Nordmalings 
turistbyrå på 0930-140 52 eller 
per e-post på adressen 
turism@nordmaling.se
www.visitnordmaling.se
 

SEVÄRDHETER 
& BESÖKSMÅL
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ÄLVEN
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Det finns ett genuint engagemang 
kring Lögdeälven, en av landets få 
orörda skogsälvar. Här finns det inte 
bara möjligheter till kvalitativt fiske 
och spännande vandring, här finns 
även en vilja att utveckla destina-
tionen. Företagen som livnär sig på 
älven samarbetar för bygden och i 
och med den nya Norrforsgården 
finns numera en naturlig samlings - 
plats för de som rör sig längs älven.

I byn Norrfors i nordvästra hörnet 
av kommunen finns en av knutpunk-
terna för livet längs Lögdeälven - 
Norrforsgården. Här möter vi Sune 
Berggren och Stig Wahlberg - två 
av bygdens eldsjälar. Stig är enga-
gerad i utvecklingen av Lögdeälvs-
dalen. Sune, som dessutom driver 
företaget Norrfors Bageri, har till-
sammans med sin förening (Norr-
forsgårdens ekonomiska förening) 
förvandlat mataffären till en mötes-
plats för hela byn – helt med ideella 
krafter. 

Idag finns här en pub som bland an-
nat håller pizzakvällar med hundra-
tals besökare (somliga till och med 
från både Umeå och Örnsköldsvik). 
Här har man även bibliotek, gästda-
tor med internet, gym samt bastu 
med relaxavdelning. Under somma-
ren finns möjlighet att hyra kanot.

- Lägenheten ovanpå har också blivit 
renoverad och tanken är att vem som 
helst ska kunna hyra hela och delar 
av Norrforsgården, säger Sune Berg-
gren. 

Fiska och vandra längs Lögdeälven
För den som vill uppleva naturen 
och vandra är Lögdeälven i särklass. 
Många är de entusiastiska vandrare 
som dyker upp i Norrfors varje som-
mar på vägen norrut.
- Sträckningen har tidigare bitvis varit 
förfallen men vi har arbetat de senas-
te åren med att lyfta vandringsleden 
till en klart bättre standard. Varje år 
planerar vi förutom den återkomman-
de ledröjningen att utöka skyltning 
och fortsätta renoveringen av t ex 
spångar, säger Stig Wahlberg

Vandringsleden sträcker sig cirka 
90 km genom Nordmalings och 
Bjurholms kommuner. För den ova-
ne vandraren finns även möjlighet 
att ta kortare turer. Längs sträckan 
finns övernattningsstugor, vind-
skydd och rastplatser för den som 
söker vila eller vill ta en paus. Söker 
man ännu mer utmaning finns sedan 
Tempelleden – som utgörs av den 
befintliga Lögdeälvsleden, men som 
med utökning sträcker sig ända upp 
till Tempelberget i Fredrika.

En annan av Lögdeälvens absoluta 
höjdpunkter är fisket – som håller 
hög klass och varje år lockar ett 
stort antal fiskesugna till älven. 

Från mitten av maj fram till augusti 
pågår fiskesäsongen för fullt och här 
finns möjlighet att fiska havsöring, 
harr och lax, men även fin abbor-
re och gädda tas i lugnare sel och 
sträckor. Lögdeälven är framförallt 
känt för sitt laxfiske och juni samt 
augusti är kanske bästa perioden för 
laxfisket. 

I Fällforsen finns dessutom Sveriges 
första laxtunnel – som gör att lax 
och havsöring kan vandra ytterliga-
re 10 mil upp längs älven. Fällforsen 
är också en fin plats att rasta och 
här finns vindskydd med grillplats 
med härlig utsikt över fallet samt 
en hängbro över älven där leden 
byter sida. Flugfiskaren har kanske 
bäst chanser längs Lögdeälven för 
havsöring och lax men även spinn-
fiskaren har goda möjligheter till bra 
fångst

Företagssamarbete 
Längs älven verkar även företag 
inom besöksnäringen 

- ett besöksmål i ständig utveckling

Stig Wahlberg och Sune Berggren i 
Norrforsgården

Nyfångad havsöring från Lögdeälven                  Copyright: Martin Johansson, Nordic Fly Fishing

 forts sid22
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Norrforsgården
Hemsida: www.nordiq.net/norrfors
Facebook: sök på Norrforsgården
Pizzakvällar, uthyrning av 
kanot och bastu m.m.
Telefon: 070-239 00 32

Tjarn rekreation & upplevelser
Hemsida: www.tjarn.se
Telefon: 070 - 582 82 51

Lögdeälvcamp AB
Hemsida: www.logdealv.se
Telefon: 073-025 51 23

Älgens Hus
Hemsida: www.algenshus.se
Telefon: 0932-500 00

Tempelleden
Digital vandringsguide för nedladdning
www.tempelleden.se

Lögdeälvens Natur och Design
Hemsida: www.logdealvens.com
Telefon: 076-809 05 88
 
Din Naturguide
Hemsida: www.dinnaturguide.se
Telefon: 070-655 44 15

Kontaktinformation

med allt från lugn vildmark till fart-
fyllda aktiviteter. 

Tre av företagen efter Lögdeälven 
- Tjarn Rekreation & Upplevelser, 
Lögdeälvcamp AB samt Älgens Hus 
AB (det sistnämnda i Bjurholms 
kommun) har tillsammans med ett 
antal andra turismföretag i Ume-
åregionen under det gemensamma 
varumärket River Country inlett ett 
formellt samarbete för att utveckla 
gemensamma upplevelsepaket med 
boende kopplat till älvdalar.

- Kommunens älvdalar är tillsammans 
med Olofsfors Bruk och vår kust-
sträcka de områden som har stor ut-
vecklingspotential, säger kommunens 
näringslivsutvecklare Conny Norden-
dahl.
- Att samverka ger oss möjlighet att 
nå en bredare och större marknad, 
fyller Ulf Edlund (Lögdeälvcamp) i. 

Vi har bra produkter och tjänster 
enskilt men tillsammans har vi stör-
re resurser att investera och utgör 
på så vis en destination som klarar 
av att attrahera t.ex. en utländsk 
marknad.

Gruppen välkomnar fler samarbe-
ten och efter älvdalen har ett par 
nya företag startat: Din Naturguide 
(i Klöse) och Lögdeälvens Natur & 
Design. Målet är att utveckla natur-
nära aktiviteter och guidning efter 
älvdalen
- Guidning och personer med servi-
cekänsla och kunskap om älven och 
naturen kommer vi behöva när vi får 
fart på våra gemensamma produkter, 
avslutar Ulf. 

Från Lögdeälvscamps konferensan-
läggning ser vi Lögdeälven passera i 
sin vackert buktande fåra. Älven har 
strömmat i samma trånga dalgång 
under minst en miljard år och åtta 
årstider vilket skapat en spännan-
de topografi. Livet runt älvdalen är 
dock långtifrån konstant, det för-
ändras ständigt och skapar viktiga 
möjligheter för de som vill ta del 
av dem. Det gör älven till ett be-
söksmål värt att återbesöka flera 
gånger.

Tjarn Rekreation & Upplevelser
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Camping
Lögdeälvscamp (Nr:17)
Hemsida: www.logdealvcamp.se
Telefon: 0930-800 34, 073-025 51 23

Nordmalings camping (Nr:1d)
Hemsida:
www.nordmalingscamping.se
Telefon: 0930-312 50, 070- 508 50 44

Ava havsbad (Nr:4)
Hemsida: www.avahavsbad.se 
Telefon: 0930-320 70, 070-625 65 40

Hotell, vandrarhem 
och övrigt
Levar hotell (Nr:25)
Hemsida: www.levarhotell.se
Telefon: 0930-101 09

Olofsfors herrgård (Nr:2)
Hemsida: www.olofsforsbruk.nu
Telefon: 070-532 19 42

Järnäs Konferens (Nr:16)
Ewa Pekkari
Telefon: 070-243 53 76
E-post: ewa@hedvigs.se

Lotshuset Gästhem (Nr:9)
Hemsida: www.lotshuset.se
Telefon: 070-659 07 68

Tjarn rekreation & upplevelser 
(Nr:35) 
Hemsida: www.tjarn.se
Telefon: 070 - 582 82 51

Hamnar
Notholmens båthamn (Nr:1k)
Telefon: 070 – 660 82 68

Rundviks båthamn (Nr:12)
Telefon: 0930–308 55, 070–351 07 51

Järnäsklubbs gästhamn (Nr:9)
Telefon: 070-386 55 56

Bäcknäsets Båtklubb (Nr:19)
Gästplatser efter förbokning
070-218 18 05

Kråken – Tjäruskär (Nr:31)
Gästplatser, båt-nedkörningsramp.
Hemsida: www.krakenby.se
Telefon: 076-814 60 75

BOENDE



NORDMALINGS TURISTGUIDE

24

Nordmalings bibliotek
Kungsvägen 31, 0930-141 75

Gratis internet, tidningar, 
tidskrifter, böcker, utställningar

med mera.

Öppet dygnet runt på
www.minabilbiotek.se

Välkomna

minabibliotek.se
Bjurholm  Nordmaling  Robertsfors  Umeå  Vindeln  Vännäs

CYKLAR & MOPEDERCYKLAR & MOPEDER

SKOG & TRÄDGÅRD

CYKLAR & MOPEDER

SKOG & TRÄDGÅRD

BÅTAR & BÅTTILLBEHÖR
CYKLAR & MOPEDERCYKLAR & MOPEDER

BÅTAR & BÅTTILLBEHÖR

SPORT & FRITIDSKLÄDER

BÅTAR & BÅTTILLBEHÖR

SPORT & FRITIDSKLÄDER

FISKETILLBEHÖR & FISKEKORT

SANDSTRÖMS
Åsgatan 8, 914 32 Nordmaling, 0930-105 33, 

www.sandstromsport.se

MÅN-FRE  9,30-18,00  LÖR 9,30-14,00

Vi reparerar och har reservdelar till:
Cykel, moped, MC, båt, skog & trädgård!

Campingen är öppen kl. 10-22. 
Mat serverar mellan 12-20

Välkommen

Tel: 0930-320 70 eller 070-625 65 40
www.avahavsbad.se

Ava havsbad ligger vackert beläget vid havet

efter E4 i Lögdeå mellan Örnsköldsvik och Umeå

Ava Havsbad
Välkommen tillVälkommen till

Ava HavsbadMIAS
MIAS

PUBAFTON 

Lördagar med underhållning hela juli

SOMMARBUFFÉ 

Torsdagar med underhållning hela juli

DANSBAND

Onsdagar hela juli 

Fiskekort  
för Lögdeälven
säljes i automater längs 
älven och vid markerade 
försäljningsplatser hos 
privatpersoner.

Lögdeälvens fiskevårdsområde
Mellan 1 maj–31 augusti 
kan du fiska i Lögdeälven. 
Ett dygnskort kostar 100 
kronor, säsong 1000 kr. 
Minimimått på fisk som 
plockas ur älven:  
lax och öring 50 cm,  
harr 35 cm.

Put and take
Fiska hela året i Vin-
åstjärn och Abborr-
träsket. Fiskekort/
dygn 60 kr. Max tre 
fiskar/kort. Fiskekort 
köper du i Klöse och 
Brattsbacka. 
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Västerbottens äldsta gästgiveri

Lunchbuffé 11.00 - 14.00

0930-10109, 070-661 16 81Bokning och info. 
Välkomna önskar Erik, Erica och Kent

Måndagar - fredagar

Á la Carte 
Fredagar - söndagar, övrig tid mot bokning 

Konferenser 
Catering
Bröllop
Evenemang

När du behöver 
oss finns vi nära!

Kyrkogatan 2, 0930-102 28Kyrkogatan 2, 0930-310 05

 

Välkommen till  
Nordmalings församling 

Besök vår vackra 1400-talskyrka och  
unika kyrkomuseum i Nordmaling.  

 
Kyrkan är öppen alla dagar under  

juni, juli och augusti kl 8-16.  
 

För mer information - kontakta församlingens expedition 
0930-392 20, www.svenskakyrkan.se/nordmaling  

Kungsvägen 46, 91432 Nordmaling 

Sommarcentrum 
mellan städerna!
Alla besöksmål, boenden och restauranger 
hittar du på vår turismwebbplats:

www.visitnordmaling.se
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Tourist attractions and sightseeing in Nordmaling

Nordmalings hembygdsmuseum 
(Nordmaling Local Museum) (1b)
This museum was originally the 
summer cabin of the clergy and it 
contains many nice hand-woven 
dresses, as well as other old items 
from the 18th and 19th centuries.
Information: +46 70-685 84 41

Nordmalings kyrkomuseum
(Nordmaling Church-Museum) 1c)
Nordmaling’s church museum is the 
only church museum in Norrland 
and contains well-preserved unique 
church items from the 15th century 
to the 20th century.
Information: +46 930 – 392 20

Klas Engmanmuseet (Klas Engman 
Museum) (1c)
Klas Engman was an artist with local 
roots who was active between 1905 
and 1977. The museum also displays 
the work of contempo-
rary artists.
Information: +46 930-392 20

Olofsfors Bruk (Olofsfors-
Ironworks) (2)
Olofsfors bruk is an ironworks esta-
blished in 1762 and is currently one 
of Sweden’s best preserved indu-
strial memories and one of Väster-
botten’s biggest tourist attractions. 
The history of the works is told in 
a variety of ways; via exhibitions, 
guided tours and activities. Artisans 
and artists enrichthe works with 
their galleries and works. You will 
also find a beautiful mansion with a 
restaurant that has exquisite food 
and lodging.
Information: +46 930 - 101 96

Aspeå fäbodar (Aspeå Chalets) (3) 
These chalets were used in the 19th 
century as a summer pasture for ca-
ttle. Aspeå Fäbodar has become a 
popular place for excursions both in 
the summer and the winter.
Information: +46 930 – 300 85

Ava havsbad (4)
A beautiful, family-friendly bathing 
beach situated close to E4, 13 km 
south of Nordmaling. Kiosk with ice 
cream, beverages, a snack bar and 
periodicals.
Information: +46 930- 320 70

Lögdeälvsleden (Lögde River Trail) 
(5) 
This area surrounding lögdeäl-
ven is perfect for fisch and nature 
enthusiasts. The trail goes for 60 
kilometers within Nordmaling Mu-
nicipality in a landscape shaped by 
ide ages. One of Norrlands most 
prominent waters for salmon and 
brown trout can be found here and 
you have a god chanse spotting be-
avers and other wildlife here.

Häggströms modehus 1922
(Häggström Fashion House 1922) 
(5) Häggströms Modehus was esta-
blished in Lögdeå in 1922. It is now 
one of Norland’s largest fashion 
companies. It has a fashion store 
with 1100m2 of space that is now 
run by the third generation of the 
Häggström family.
Information: +46 930 – 305 85

Nyåkers pepparkaksfabrik (Nyåker 
Gingerbread Factory) (6)
Nyåkers Pepparkakor is one of 
the oldest gingerbread bakeries in 
Sweden with a tradition and know-
ledge going back a long way. Facto-
ry outlet is located at the store in 
Nyåker.
Information: +46 930 – 501 50

Nyåker (6)
A hiking trail along Nyåkerssjön 
(Lake Nyåker) and Lillsjön (Little 
Lake) starts in the middle of Ny-
åkers by (Nyåker Village).
Tallbergsbroarna (Tallberg Bridges) 
Exhibition (6)
This is the exhibition that tells the 
story of Tallbergsbroarna in the 
local community center in central 
Nyåker.
Information: +46 930 – 500 37

Åbrånets limousin (Åbrånet’s Li-
mousin) (7)
Locally produced meat. Limousin 
is a breed of beef cattle that ori-
ginates from France. You can buy 
both Limousin meat and other 
processed meat products, or put 
together your own gift basket or 
sausage casserole, look at the ani-
mals and enjoy a cup of coffee in 
a rural environment at the estate’s 
café.
Information: +46 70 – 356 42 71

Tallbergsbroarna (Tallberg-
Bridges) (8)
In the village of Tallberg, approx-
imately 4 km northwest of Nyåker, 
you will find three railroad bridges 
from three different railroad peri-
ods. They are built more than 40 
meters above the surface of Öre-
älven. The oldest bridge, which is 
currently a road for cars, is from 
1891.

Järnäsklubb (Järnäs Club) (9)
Welcome to enjoy this nature re-
serve! Cliffs for sun tanning and 
picnics, a cozy summer café with 
both meals and snacks and also the 
prize winning hostel Lotshuset - all 
in a nice archipelago.

Salmon Tunnel in Fällfors (10)
Sweden’s first salmon tunnel. It is 
shaped like a mountain tunnel to 
the side of the waterfall. You will 
find a picnic/BBQ area, a hiking 
trail and a suspension bridge in 
Fällfors.

Hummelholms slåtterängar (Hum-
melholm Meadows) (11)
The meadows at Hummelholm 
are a nature reserve by Öreälven 
aiming to preserve and care for a 
part of the disappearing cultural 
landscape. The meadows are filled 
with flowers and are fertile. BBQ 
areas and an overnight cabin are 
nearby.

(See also ”Nordmaling’s Adventurous Nature” page 16-17)



www.visitnordmaling.se

27

Kronören med Långroudden (13)
Nordmaling’s largest nature reser-
ve, with a beautiful archipelago. 
Light hiking with varying terrain 
through woodlands and flat rock 
areas close to beaches with lots of 
birds.

Lidbergsgrottorna (Lidberg-Ca-
ves) (14)
This nature reserve has 20 hecta-
res of woodlands, several beauti-
fully round-cut fissure caves (”tun-
nel caves”), potholes and other 
traces of the power of the ocean 
and the inland ice.

Storrisbergsgrottorna (Big Bush 
Mountain Caves) (15)
Storrisberget (Big Bush Moun-
tain) has attracted a lot of atten-
tion thanks to ”Tjuv-Antes grotta” 
(Ante the Thief’s Cave), which is 
one of Sweden’s largest sea caves 
(tunnel cave). There’s a lot to dis-
cover here – which makes it per-
fect for an excursion!

Fårskäret (16)
Family-friendly large sandy beach 
with shallow water. There is also a 
miniature golf course nearby.

Lögdeälvens stugby (Lögdeälven 
Cabin Village) (17)
30 km to the west of Nordma-
ling, surrounded by Lögdeälvdal’s 
unique, geologically magnificent 
landscape. Stay in a cabin and re-
lax, hike in the beautiful nature, 
and fish along the river.
Information: +46 730-25 51 23

Din Naturguide (Your Nature 
Guide) (18)
Jessica is a local and proficient, 
trained nature guide who offers 
nature guides along Lögdeälven. 
Activities for smaller groups, such 
as activities with kick scooters 
with dog sleds, are also offered.
Information: +46 70-655 44 15

Öreälvsleden (Öre River-
Trail) (20)
There’s a lot to see for nature ent-
husiasts along the beautiful Öre-
älven. The trail passes both Tall-
bergsbroarna (Tallberg Bridges) 
and the nature reserve, Hummel-
holms slåtterängar (Hummelholm 
Meadows).

Håknäsbacken lumber mill society 
(20)
If you are looking for idylls and 
places for excursions in the area, 
check out Håknäsbacken at Öre 
River. The remains of a lumber mill 
society dating back to the 18th 
century which flourished and was 
at its best 125 years ago can be 
found here.

Gräsmyr Loge (Gräsmyr Lodge) 
(21)
The place to dance on summer 
nights since 1954. Gräsmyr Loge 
is famous all over Sweden because 
the majority of the most famous 
dance bands in Sweden come to 
Gräsmyr on their summer tours.
Information: +46 930-700 80

Norrforsgården (Norrfors-Estate) 
(21)
Here you’ll find a summer café, a 
guest computer with an Internet 
connection, a secluded bathing 
area in the river with a sauna for 
rent and canoe rentals. There is 
also a large apartment available for 
short-term rentals.
Information: +46 70-239 00 32

Brattsbacka Museum (23)
A small museum with collections 
consisting of the old self-sufficient 
farm’s robust and essential tools, 
from the Stone Age to modern 
times.
Information: +46 930-510 14,
 +46 930-510 44

Petroglyphs (24)
Petroglyphs from the Bronze Age 
can be found at various sites in 
Nordmaling Municipality, such as 
at Laxforsen alongside Öreälven – 
they are worth a visit.

Levar Hotel (25)
This hotel is Västerbotten’s oldest 
inn, was originally established in 
1635, and serves first class food.

Baudins konst (Baudins art) (5)
Mattias and Linda Baudin are well 
established and sought after ar-
tists. Mattias Baudin works full 
time as a blacksmith artist and Lin-
da Baudin works full time as a glass 
artist. Together they have a gallery 
in Lögdeå open during Saturdays 
(except public holidays) and during 
the summer.
Information: Mattias (Forge): 
+46 70-520 90 57,
Linda (glasstudio): 
+46  73-828 14 27

Lotshuset (Lotshuset Hostel) (9)
 Lotshuset is a beautifully designed 
and price-winning hostel in the old 
pilot house in Järnäsklubb (Järnäs 
archipelago). This small hostel has 
only three rooms and may have 
the best view in the area.
Information: +46 76-765 46 00

Nordmalings turistbyrå/Resecen-
trum (Nordmaling tourist centre/
travel centre)
You will find Nordmaling tourist 
centre in the same building as the 
travel centre close to the E4. The 
tourist centre can help you with 
tickets, brochures as well as help 
with your questions regarding att-
ractions and accommodations.
Opening hours: 
Low season 
Monday-Friday 07.00-18.00. 
High season 
Monday-Friday 07.00-18.00, 
Saturday-Sunday 12.00-17.30

Timetables for buses and trains: 
www.tabussen.nu
Website: www.visitnordmaling.se
Information: +46  930-140 52
E-mail: turism@nordmaling.se 
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