Vandra i Piteå
Här kan du läsa mer om det gröna kortets vandringssträckor.

Om du vill har du möjlighet att delta i en tävling med fina priser. Då behöver du ett vandringskort,
kortet är kostnadsfritt och finns att hämta på Turistcenter, Kultur, park och fritid eller i
receptionen på Stadshuset i Piteå. Tävlingsregler, vandringstips samt information
om de olika sträckorna hittar du på: www.pitea.se/vandraipitea

BY TILL BY

ARNEMARK - SIKFORS (6 KM)
Solanderledens blå sträcka går genom skogar, över ängar och längs Piteälvens strand mellan byarna. En markerad
avstickare från leden går på en hängbro över älven och fram till fritidsbyn i utkanten av Sikfors och därifrån är det
bara några hundra meter till byns centrum. Vill du inte gå över hängbron kan du fortsätta uppströms och korsa älven
på kraftverksdammen. Den gamla kraftstationen som leden passerar längre nedströms är ett av Piteås byggnadsminnen.
I Arnemark finns en badplats intill leden. I Sikfors finn livsmedelsbutik och Sikfors Konferens & Fritidsby låter gärna
vandrare fylla sina vattenflaskor. Där finns även restaurang med grill och lunchservering, minigolfbana och pool.

BÖLE - PÅLBERGET (8 KM)
Solanderledens blå sträcka följer Piteälvens strand mellan byarna. Längs älvstränderna finns lämningar från flottningsepoken
i form av pålar, stenkistor med mera. Har du tur får du se bävrar i vattnet och det finns gott om bävergnagda träd på land.
Leden går inte upp i själva byn Pålberget, men du kan följa en markerad avstickare upp till genomfartsvägen Älvsbyvägen
(väg 984) och vidare upp på utsiktsberget Stormyrberget med bivack och eldstad på toppen. På Stormyrbergets Lantgård
och Gårdshotell får vandrare gärna fylla sina vattenflaskor och där finns även sommarcafé och gårdsbutik.

JÄVRE - HEMMINGSMARK (22 KM)
Solanderledens röda sträcka går genom skogar och över myrmarker mellan byarna. I Jävre finns många sevärdheter,
bland annat fyrtornet, kvarnen och det gamla bruket och den byggnadsminnesmärkta Turiststationen från sextiotalet.
Längs leden ligger fiskesjön Korpträsket med övernattningsstuga som kan lånas via fiskevårdsföreningen och alldeles
utanför Hemmingsmark finns en fågelsjö, Hemträsket, med ett utkikstorn. I Jävre finns livsmedelsbutik och restaurang
samt sommarcafé både i den gamla kvarnen och i hamnområdet vid fyrtornet

SVENSBYN - ROKNÄS (18 KM)
Solanderledens gröna och gula sträcka går hela vägen mellan byarna, förbi fiskesjöar kantade med eldstäder, ängsmarker
med betande får och bärrika skogspartier. Den passerar också populära hembygdsområdet Swensbylijda och badplatsen
i Lidträsket. I Svensbyskogarna finns möjligheten att förkorta sträckan med ca 6,5 km genom att vandra ett stycke längs
Eliasleden på Kocksjöns norra sida och sedan ansluta till Solanderleden igen. Partiet över Römyrberget är bitvis mycket
brant och ojämnt. I Roknäs kan du passa på att följa leden ner mot badplatsen Sandön i Sjulnäs och sommarcaféet där.
På Swensbylijda finns sommarcafé och bastu att hyra, i Roknäs finns både livsmedelsbutik, bensinmack och restaurang.

Kultur, park och fritid
0911-69 60 00
www.pitea.se/vandraipitea
www.solanderleden.se

TOPPAR

KALAHATTEN - Efter Kalamarksvägen (243 m.ö.h.)
Kalahatten är Piteås mest kända utsiktsberg. Toppen bjuder på en vidsträckt utsikt över Svensbyn, Infjärden och ut mot
havet. Här finns vindskydd och eldstäder. När inlandsisen smälte bort låg havsstranden vid den högsta kustlinjen, ca 240
meter högre än idag. Då stack Kalahatten upp som en liten ö långt ut i havsbandet. Det forna ishavets vågor sköljde över
Pitebygden men nådde aldrig över Kalahatten som är ett så kallat kalottberg. Lagret av morän på toppen av berget klarade
sig från att svallas och idag växer det skog där. Nedanför toppen finns kalspolade klipphällar och klapperstensfält som
havets vågor svallat ur för tusentals år sedan. Tisdagskvällar under sommaren serveras det våfflor på toppen.
HITTA HIT: Ca 20 km V Piteå. Följ väg 373 mot Arvidsjaur, sväng av i Stockbäcken mot Kalamark.
Du ser parkeringen och en karta på vänster sida av vägen efter ungefär 3,6 km.

RÅBERGET - Karlbergs friluftsområde - Råbergsspåret, nära Öjebyn (134 m.ö.h.)
Från Karlbergsparken utgår flera vandringsleder med spännande natur präglad av inlandsis och havsvatten. Det finns flera
stora klapperstensfält och berget har flera brant stupande sidor som bjuder på goda utsikter. Man kan välja en runda på
ett par kilometer eller ta en tre-toppstur över Bredviksberget, Råberget och Falkberget på 1,7 mil. Längs leden finns informationsskyltar och rastplatser. På Råberget finns två fina vindskydd där man får använda den ved som finns och elda i de
uppgjorda grillplatserna. Delar av lederna är spångade för att det skall vara lättare att ta sig fram.
HITTA HIT: Karlberg är beläget 3 km norr om Öjebyn efter gamla E4an mot Luleå.
Skylt visar avtagsväg till vänster - Karlberg 1

FÅRÖBERGET - Fåröns friluftsområde, nära Djupviken, (36 m.ö.h)
Fåröns friluftsområde ligger på den norra delen av ön. Naturstigar och rastplatser inbjuder till sköna promenader och utflykter i en varierad och spännande natur. Grillplatser finns vid Kalkgrundsviken och på Lill-Fåröberget. Stigen upp till berget går
genom vacker och opåverkad naturskog. Uppe på berget är det gammal tallskog, de äldsta tallarna är 150-200 år gamla.
Delar av området är tillgänglighetsanpassat.
HITTA HIT: Till Fårön kommer man genom att åka Fårövägen genom Djupviken eller cykelvägen längs Norrstrand.
Kör Vägen Västerut (passera kolonilotterna) och sväng av till höger mot kalkgrundsviken.

GÖLABERGET - i Lillpite, (114 m.ö.h)
Gölaberget sträcker sig 114 meter över havet och har i alla tider varit ett populärt utflyktsmål. Från bergets topp har
man en härlig utsikt över det vidsträckta jordbrukslandskapet i Lillpite. På 1940-talet högg konstnären Artur Nordmark
från Roknäs in ett självporträtt i berget. Enligt sägnen ska en trollfamilj husera i Gölagrottan som finns på baksidan
av berget. Vid bergs fot syns boplatslämningar från forna tiders Lillpitebor. Grillplats.
HITTA HIT: Från Piteå till Lillpite är det cirka 24 km. Från Lillpitevägen svänger du höger in på Bonsavägen.
Stigen som leder upp till toppen börjar vid åkerkanten strax nedanför berget.

VALLSBERGET - Lindbäcksstadion, nära Svensbyn, (120 m.ö.h)
Lindbäcksstadion på Vallsberget är en mötesplats och ett rekreationsområde för alla åldrar. Full fart sommar som vinter
med aktiviteter för alla. Här ligger Piteås skid- och sportanläggning med tre pistade nedfarter, två liftar, barnbacke med
barnlift, välpreparerade längdåkningsspår och under barmarkssäsong finns otaliga skogsstigar och leder på och runt
berget. Högst upp på toppen och från utsiktstornet får man fin utsikt över Svensbyfjärden och Infjärden. Gravfält och
rösen från bronsåldern ligger strax nordväst om slalombacken. Här finns också en 4,5 km lång pilgrimsled.
HITTA HIT: Vallsberget ligger längs väg 373 omkring 10 km väster om Piteå, följ skyltningen mot skidanläggningen.

SANDHOLMSBERGET - Arkeologistigen i Jävre, (42 m.ö.h)
Strax söder om Jävre ligger Lillberget, Högberget och Sandholmsberget. De tre höga bergen var för 3500 år sedan öar och
bjuder idag på en magnifik utsikt över byn och havet. Folket i trakten kom till de här öarna för att begrava sina döda. Bronsåldersgravarna fungerade som landmärken i skärgården. De finns höga rösen och flacka stensättningar. Vid gravsättningarna
på Arkeologistigen har arkeologer funnit spår efter boplatser. Det välkända Jävresmycket hittades här. Det kommer från
Sibirien och kan dateras till 500-talet. I området finns även andra fornlämningar, uppe på Högberget finns en labyrint och
på Sandholmsberget finns en så kallad ”liggande höna”. Den består av en stor sten som pallats upp med tre mindre stenar.
Vad kan dessa ha haft för betydelse för forntidsmänniskan?
HITTA HIT: Starta vid Turiststationen i Jävre och följ vandringsleden. Vandringen via Lillberget, upp på Högberget,
till Sandholmsberget och tillbaka är 7,5 km.

