Upplev Kalix
Sveriges nordligaste skärgård!

Kalix –
kontrasternas
kommun!
Vissa ställen besöker du helst på sommaren, andra har mest att erbjuda
på vintern. Och så finns det Kalix, som upplevs bäst året runt. Hit kommer
människor för att åka på isbrytarsafari och bada i isvak i överlevnadsdräkt,
men även för att njuta av tropiska nätter och den fantastiska midnattssolen.
Här finns något för alla smaker, bland annat läcker Kalix Löjrom!
I Kalix är det alltid nära till tystnad, lugn och ro. Här kan du fokusera
på nuet och dig själv. Utan storstadens överflöd av ljus och ljud kan du
här, i vinternatten, uppleva verkligt tydliga, gnistrande stjärnhimlar och
färgsprakande norrsken. I Kalix är det enkelt att bara vara.

Goda, hållbart producerade
fiskprodukter som gör skillnad
för både hälsan och miljön.
| Fabriksbutik på Energivägen 3 i Kalix
073-059 07 78 | www.guldhaven.se | Följ oss på Facebook och Instagram!

Hitta ditt eget
smultronställe i
skärgården!
Bottenvikens skärgård är fantastisk och unik. Det är världens nordligaste
brackvattensskärgård, landets labyrinttätaste, och den bjuder på ljusa
sommarnätter, magiskt norrsken och många möjligheter till fritid och
avkoppling.
Högst upp i Bottenvikens innersta hörn, i Kalix, finns 39 mil skärgård med
en blandning av klippöar och låglänta sandstränder. Här kan du hitta din
egen favoritvik och uppleva känslan att vara helt själv på en ö. Du tar
dig runt med egen båt eller via olika skärgårdsturer och självklart finns
möjligheter att hyra stuga i skärgården.
Kalix kommun arbetar tillsammans med övriga skärgårdskommuner i
regionen för en hållbar utveckling av skärgården. Det innebär bland annat
att kommunerna står bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Malören – Bottenvikens pärla

Allra längst ut i Kalix skärgård ligger Malören. Malören betyder rund sten
som ön består av. Men här finns också en fantastisk sandstrand som
inbjuder till lata dagar på stranden och sköna dopp. Här kan du bo över i
lotsstugan eller fyren, bada bastu, äta gott och prova på en rad aktiviteter.
Malören är en viktig rastplats för flyttfåglar och sjöfåglar av olika slag. För
att bland annat skydda öns kvalitéer som rast- och häckplats för fågel
och bevara dess typiska landformer är Malören naturreservat och Natura
2000-område.

Vassholmen – ett givet
besöksmål

Vassholmen är en ö i Kalix älv och ett gammalt skiljeställe för timmer
från flottningsepoken. Idag är ön ett populärt besöksmål med många
kulturevenemang. Ön nås via en tillgänglighetsanpassad bro. På ön finns
även ett kafé och ett flottningsmuseum som är öppna sommartid.

VÅRT MOTTO ÄR KVALITET, KUNSKAP OCH SERVICE.
Vi vet vad vi pratar om och vi delar gärna med oss av våra kunskaper till dig.
Vår målsättning är att du ska få all inspiration och hjälp du behöver hos oss.
Vi säljer det mesta till hemmet, såväl ute som inne: färg, golv, tapeter, kakel,
klinker, tillbehör, verktyg och städprodukter.

Roliga aktiviteter året runt!
Sommarfesten – ett måste för
hela familjen!

Sommarfesten är Kalix största nöjessatsning och bjuder på något för
alla. Fokus ligger på musik och nöje och festen har gästats av så väl
världsartister som lokala stjärnskott. Det brukar också bli en hel del övriga
aktiviteter inom både kultur och idrott, och inte minst god mat och trevligt
sällskap långt in på småtimmarna i midnattssolen.

Vandringsleder i
underbara miljöer

Det finns ett antal vandringsleder som går genom Kalix kommun. Längs dessa
finns grillplatser och stugor och det är också möjligt att använda cykeln. Du
bestämmer själv vad du vill uppleva!
En av de mest kända lederna är Skridfinnarleden som går från havet i
Bredviken, Säivisnäs, längs hedarna upp till Räktjärvträsket i Kalixälven, en
sträcka på 82 kilometer. Leden går långa sträckor längs gamla körvägar och
sammanfaller ibland med befintlig skoterled.
Skridfinnarleden utvecklas hela tiden för att bli ännu tillgängligare, till exempel
genom fler spångade sträckor och informationsskyltar.
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Köp din biljett på norrtåg.se
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Hållbara resor till Haparanda, Luleå eller
Sundsvall är enklare än någonsin. Res med Norrtågs
linjer alla dagar i veckan. Välkommen ombord!

Skidspår i världsklass

Runt om i Kalix kommun finns mycket fina skidspår, som är
tillgängliga och gratis för alla. På Kalix skidstadion finns banor
som passar så väl världselit som motionärer. Och för dig som
vill ha en riktig naturupplevelse kan Älvspåret på Kalixälvens
is rekommenderas.

Upplev Kalix Löjrom i Kalix
Kalix Löjrom är Sveriges första ursprungsmärkta livsmedel.
Precis som att dricka Champagne i Champagne är det en
speciell upplevelse att äta Kalix Löjrom i Kalix.

Fler aktiviteter i Kalix
kommun hittar du på:
www.kalixadventures.com

Din målare i Norrland
Letar du efter professionella målare som håller högsta kvalitet?
Då har du kommit rätt! Nordells Måleri i Norrbotten är ett
företag med branschens högsta standard.

www.nordellsmaleri.com

För Agnes är Kalix
nummer ett!
Tolvåriga Agnes Hjertström är en ung Kalixambassadör,
som inte kan låta bli att sprida en positiv bild av sitt
älskade Kalix. Hon döptes i Kalix kyrka, men har bott i
Stockholm hela sitt liv.
– Jag brukar säga att jag bor i Stockholm, men
är från Kalix!
Det är rötterna som väger tyngst.
Föräldrarna Erica och Jan är båda
från Kalix. Här har hon sin släkt
och här vill hon helst bo.

Åker till
Kalix
varje lov

Agnes får en lyster i blicken
när hon pratar om Kalix. Hon
är här varje lov, liksom nu
under höstlovet. Hon berättar
att hon redan i förskolan pratade
om hur fint och mysigt det är i Kalix,
om släkten, om badhuset och om att
allt är så nära. Naturligtvis beskrev hon
också alla roliga saker hon gör i Kalix, som
att hoppa från hustak ned i djupsnön. Alla barn på
hennes förskola i Stockholm tjatade därefter på sina föräldrar
om att få åka till Kalix!

Fartfyllda Kalix

Agnes gillar fart och fläkt. Hon hejar på Luleå Hockey och ser gärna
deras matcher när hon är i Stockholm eller på besök här uppe. Hon
brinner för fotboll men gillar även handboll och utförsåkning, att
bada eller bara umgås med vänner. Agnes förklarar att hon älskar
aktivitetsmöjligheterna i Kalix.
– På våren kan man åka skoter, grilla, pimpla och åka slalom, och
på sommaren är det så mysigt på Strandängsbadet och i stugan i
Säivisnäs. Man kan åka vattenskoter, spela minigolf eller annat som
faller en in.

Roliga Kalix

Agnes beskriver gång på gång Kalix som ”mysigt”, och det är kanske så
boendeorten ska säljas in till alla som funderar på att flytta norrut.
– Det är mysigt! Sedan finns det massor av roliga saker att göra
sommar som vinter!

Trygga Kalix

Agnes är van att resa mellan Stockholm och Kalix, och började i tidig
ålder också att flyga upp ensam när längtan blev för stor. Genom åren
har hon även tagit med sig kompisar hit upp, och alla har tyckt att det är
jättemysigt med mycket att göra och ett lugn att njuta av när det behövs.
Vad är det då som lockar Agnes att tillbringa sina lov i Kalix?
– Det är framför allt släkten. Men också att Kalix är litet, många känner
varann här och det känns tryggt. Det finns så mycket att göra, och allt
är så nära. En av höjdpunkterna är också farmors palt.

Vi bygger för kommande
generationer
NYPRODUKTION • RENOVERINGAR • OM- OCH TILLBYGGNADER • PREFABRICERING I TRÄ
www.sa-englund.se

TRYGGT
TRIVSAMT
TILLGÄNGLIGT

Vi har bostaden för dig, oavsett var i livet du
befinner dig, om du är ung eller gammal, en
stor eller liten familj. Våra lägenheter
hittar du på sex orter i Kalix kommun,
i skiftande men alltid trygga,
trivsamma och härligt
tillgängliga miljöer.

Besök www.kalixbo.se
eller ring 0923-160 80
Varmt välkommen till oss!

Står någon, eller kanske flera, av
dessa upplevelser på din ”bucket
list”? Då borde du besöka Kalix!

De flesta har nog drömmar om saker de vill hinna med innan de dör. Kalix uppfyller
många av de drömmarna. Står någon eller flera av dessa punkter på din lista, eller
kanske alla, är Kalix svaret, och du är varmt välkommen hit!

Uppleva norrsken
Runda Bottenvikens nordligaste punkt
Uppleva den femte årstiden, vårvintern
Spendera ett dygn där solen aldrig går ner
Fiska ädelfisk i en orörd nationalälv
Bada i en vak i havsisen
Övernatta på en öde ö (kanske på ön där den enda 			
Robinsoninspelningen i Sverige ägde rum)
Åka på isbrytarsafari
Fiska löja och tillreda egen löjrom – äta Kalix Löjrom, i Kalix
Besöka ett underjordiskt fort
Ta en båt- eller skotertur i Sveriges, och kanske världens, nordligaste
skärgård
Besöka den enda havskyrkan med en domkyrkospira, skärgårdens 		
domkyrka, på ön Malören
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Se miniubåten Spiggen, på plats vid Törefjärden

Kalix Turistinformation
Kalix Folkets Hus
Köpmannagatan 25
952 33 Kalix
Telefon: 0923-656 05
E-post: visit@kalix.se

Hitta utflyktsmål via
våra kartor:
karta.kalix.se/portal/home

