
I dag åker vi Pcf Norrsken 

föreningen på en skärgårdstripp i 

Luleå skärgård. Vi glider sakta ut 

och slås av mångfalden öar, 

skär, holmar och grynnor där alla 

är olika. På öarna ser vi enstaka 

stugor i ytterskärgården som 

fungerar i dag som 

fritidsbebyggelse.  
 

 
När vi går ombord på fina Laponia  möts vi av personalen som presenterar båten och det trevliga soldäcket. 
Därefter tar vi plats i de öppna salonger där vi serveras en härlig skärgårdstallrik. Därefter avnjuter vi en kopp 
kaffe/ the, för den som vill finns avec att beställa i baren. Vår skeppare guidar och berättar om de olika öarna 
som vi passerar, skärholmar alla grynnor är olika. Skrikande sommarmåsar följer oss då vi passerar öarna 
som är viktiga fågellokaler på många ställen finns en väldigt rik flora.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efter ett par timmar går vi av Laponia för ett spännande besök på Junkön, en kulturhistorisk intressant miljö 
med lämningar efter säljägarna. En stor ö med bofast befolkning. Flera yrkesfiskare har sin hemmahamn på 
ön. Under sommaren fiskas strömming, sik, laxöring och under hösten trålar man efter siklöja och i 
förlängningen havets guld, löjrommen. Junköns natur består till stor del av skog och sand. En kort promenad 
till den mystiska väderkvarnen som är mer än 200 år gammal. Väderkvarnen som är av hattkvarnstyp byggdes 
troligen någon gång i slutet av 1700-talet av vem är än idag omtvistat. Ett besök på skärgårds museet, som 
berättar om hur livet var förr i tiden i skärgården där gamla redskap och andra kulturskatter finns att beskåda. 
Strax intill skärgårdsmuseet finns det ett båtmotormuseum där du hittar allt från gamla Penta-motorer till rejäla 
saker som tändkulemotorer. Efter att kapten på Laponia signalerar för avgång går vi ombord och intar våra 
platser i salongen för en smaklig limepannacotta på hemfärden. En härlig 4 timmars skärgårdsresa har nu nått 
sitt slut och vi tackar besättningen för en trevlig sjö tur. 

 

BÅTRESAN SKER DEN 13/6  kl 11.00 Fr NORRAHAMN I LULEÅ                       

 

Pris: 400 kr Allt detta ingår i priset 4 timmars båtresa, Junkö-guide  

Skärgårdstallrik limepannacotta och en kopp kaffe. OBS! Dryck ingår ej 

 

Anmälan till resan sker till Jan Erik Nilsson 070 688 90 85   

före den 1/6 anmälan är bindande då vi har begränsat antal platser 

praktiseras först till kvarn gäller. 
Reseräkning samt parkerings avgift ersätts enl. statliga reseavtal.. 

Betalning kan ske via vårt Bankgiro 729 -1438  eller på SWISH  070 688 90 85                    


