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VÄLKOMMEN!
Gillar du stadens nöjen och utbud? Gärna kombinerat med
en unik upplevelse? Då har du kommit rätt! Universitetsstaden
Umeå är med sina 125 000 invånare norra Sveriges största
stad. Över 30 000 studenter ger staden en ungdomlig, modern
prägel, men också en internationell känsla och den öppenhet
vi är så stolta över.
Här hittar du inspirerande shopping, högklassiga restauranger,
ett stort kulturutbud och intressant arkitektur. Runt hörnet finns
vår landsbygd med vida skogar, vilda älvar och böljande hav
för dig att upptäcka. Lättillgängliga leder för vandring och cykling,
häftiga hundspannsturer eller forsränning som får adrenalinet
att pumpa…
Året runt kan du dela det som är vår vardag – stadens nöjen
kombinerat med både fridfulla och spännande naturupplevelser.
Varmt välkommen till oss!

Foto: Omslag svensk version/Henke Olofsson,
omslag engelsk version/Granö Beckasin,
Bildmuseet/Henrik Olofsson, Umedalens
skulpturpark/Umedalens skulpturpark, Olofsfors
bruk/Joc Photo, Forsränning/Malin Grönborg,
Huskypromenad och flotte/Granö Beckasin,
Vännäsbadet/Calle Bredberg, Holmön/Calle
Bredberg, Isälvsleden/Petter Lämås, Tavelsjöleden/
Calle Bredberg, Avion shopping/Avion shopping,
Åbrånet/Calle Bredberg.
Matbilder: Niclas Kaiser, Sara Danielsson, Malin
Grönborg, Open Closed, Simon Wanler och Rex.
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Kultur för alla

Guitars – The Museum

Umedalens Skulpturpark

Umeåbröderna Åhdén har en
av världens största privatägda
samlingar av gitarrer. På Guitars
– The Museum hittar du deras
unika samling av elgitarrer,
basar, förstärkare och musikalisk
rekvisita, som utgör grunden
för museets upplevelsebaserade
utställning. Så se till att inte
missa den guidade turen!

En av norra Europas främsta
skulptursamlingar med ett fyrtiotal
verk av konstnärer som Tony Cragg,
Louise Bourgeois, Anthony Gormley,
Jaume Plensa och Anish Kapoor.
Parken är öppen året om - dygnet runt och ligger ca 5 km väster om Umeå
centrum. Fritt inträde.
Läs mer på: umedalenskulptur.org

Läs mer på: guitarsthemuseum.com
Umedalens skulpturpark.

Kvinnohistoriskt museum
I kulturhuset Väven finns Kvinnohistoriskt museum – det enda i sitt
slag i Sverige. Museet vill synliggöra
de många hårt kämpande, driftiga
och briljanta kvinnors historia som
försummats i den av män dominerade
historieskrivningen.
Läs mer på: kvinnohistoriskt.se
Bildmuseet.

Bildmuseet

Norrlandsoperan

Västerbottens Museum

En av landets mest intressanta scener för
internationell samtidskonst. Här kan hela
familjen ta del av konstutställningar och
evenemang – alltid med fri entré. Förutom
ständigt nya utställningar bjuder denna
vackra byggnad, ritad av danska Henning
Larsen Architects, på fantastiska utblickar
över älven, museishop, konstböcker och
bildsouvenirer samt kafé och restaurang.
Bildmuseet hittar ni på Konstnärligt
campus vid Umeälvens strand.

Norrlandsoperan är ett scenkonsthus
där avdelningar för samtida konst,
opera, dans, musik, samt en symfoniorkester huserar. Förutom egna
produktioner som utmärks av såväl
tradition som provokation, gästas
operan varje säsong av turnerande
föreställningar och har flera internationella samarbetspartners.

Familjevänligt museum som skildrar
länets historia med utställningar
och program om kulturhistoria,
konst, textil och foto. På museet
finns skaparverkstad för barnen,
en välsorterad museibutik och ett
mysigt kafé. Här finns dessutom
världens äldsta skida - äldre än
pyramiderna i Egypten!

Läs mer på: norrlandsoperan.se

Läs mer på: vbm.se

Upplev Umeå
genom guidade
stadsvandringar.
Boka din guidning
här: umeguide.se

Läs mer på: bildmuseet.umu.se
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Slöjdarnas Hus
Vad händer denna vecka?
Besök visitumea.se
för mer information
om veckans händelser.

Slöjdarnas Hus ligger naturskönt
beläget vid den oreglerade Vindelälven
och drivs av den ideella föreningen
Vännäs Slöjd. I den stora handikappvänliga butiks- och utställningslokalen
erbjuds ett brett utbud av hemslöjd
och konsthantverk av mycket god
kvalitet. Det mesta är tillverkat av
hantverkare från länet. I anslutning
till försäljningslokalen ligger även
ett kafé där du kan du fika hembakat.
Läs mer på: slojdarnashus.se

Olofsfors Bruk
Olofsfors bruk är en av Sveriges
bäst bevarade jordbruksmiljöer,
ett kulturarv klassat som ett av
Västerbottens läns riksintressen.
Skogarna och vattendragen gjorde
det möjligt att framställa tackoch stångjärn av hög kvalitet.
Här arrangeras såväl visningar
som aktiviteter. Välkommen på
en guidad tur du också!
Läs mer på: olofsforsbruk.nu
Olofsfors bruk.

Formstråket

Konstvägen Sju Älvar

Formstråket är en 35 km lång sträcka mellan
Öre och Hörnsjö. Längst stråket finns det
möjlighet att besöka sju olika kreatörer och
hantverkare; Åbrånets Limousin, Maria
Lundström Konst, Presteles trädgård och kafé,
den gamla butiken i Örsbäck, Humlebäck
Keramik och Möbelsnickeri samt Pjöller
Design. Samtliga erbjuder ett gediget utbud
av upplevelser och unika hantverk – allt från
surdegsbröd, inredningsdetaljer, hantverk i trä
och keramik till luffarslöjd, konst och god mat.

Konstvägen – troligen världens
längsta permanenta utställning,
sträcker sig från kusten till fjällen.
Sträckan som är på totalt 35 mil
innehåller hela tretton konstverk.
Sex av dessa konstverk finns att hitta
i Umeåregionen och ett av de mest
kända – ”Hägring”, är en glaskyrka
som står mitt på en myr mellan
Bjurholm och Vännäs.

Läs mer på: formstraket.se
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Vi bjuder gärna
på kulinariska
sensationer
Umeå är en fantastisk matstad. Hela tio av stadens
restauranger finns listade i restaurangguiden White
Guide, som också rekommenderar flera av våra caféer.
På restaurangerna hittar du lokala råvaror som t ex ren,
älg, röding, sik, löjrom, hjortron, lingon och åkerbär.
I Umeå finns restauranger som bjuder på fantastiska
gourmetupplevelser med lokala ingredienser.
Mer om regionens många restauranger och caféer
hittar du på vår webbplats: visitumea.se/sv/ata

Läs mer på: konstvagen.se
7

Huskypromenad

Unika äventyr och
upplevelser i naturen

Upplev naturen tillsammans
med en social och glad fyrbent
vän. På Aurora Borealis och
Granö Beckasin kan du i sommar
vandra i skogsterräng med
guide och hundar.
Läs mer på: auroraborealis.nu
och granobeckasin.com
Mys på Huskypromenad.

Bygg din egen flotte
Hos Granö Beckasin kan du bygga
din egen timmerflotte och uppleva
Umeälvens vackra omgivningar
från första parkett. Stanna för bad,
fiske eller fika när helst du vill.
Du väljer själv om du vill uppleva
detta äventyr under en, två eller
hela sju dagar.
Läs mer på: granobeckasin.com

Forsränning.

Egenbyggd flotte på Umeälven.

Fartfylld forsränning
Upplev ett äventyr bland vågorna
i en av Europas sista orörda älvar
– Vindelälven. Du utrustas med
våtdräkt, flytväst, hjälm och paddel
och efter en grundlig säkerhetsgenomgång väntar den vilda forsen.
Forsknäckarna erbjuder allt från
familjeturer från 7 år till tuff
forsränning med 18-årsgräns.
Läs mer på: forsknackarna.se
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Bad både inne och ute

Hitta ett nytt favoritdopp bland
insjö-, havs- eller inomhusbad.
Mer information hittar du på:
visitumea.se/sv/bad

Paddla längs älvar och kust

Ridtur i skogen

I regionen finns flera möjligheter
att upptäcka naturen från kanot
eller kajak. Kanske en tur längs
Öreälvens dalgång eller varför inte
följa med på en gourmetpaddling
vid kusten? Kanotuthyrning finns
bland annat i Bjurholm och i Sävar.

Backfors Gård erbjuder ridning i
fantastisk natur längs Öreälvens
kuperade terräng och de djupa
skogarna i Västerbottens inland.
Lugna och trygga hästar tar er
sommartid över vackra blomsterängar, lummiga skogsstigar eller
via Öreälvens höga rullstensåsar
och över den forsande älven.

Läs mer på: visitumea.se

Läs mer på: backforsgard.se
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Mårdseleforsen

Aktiviteter för
hela familjen

Vid Mårdseleforsens Naturreservat
kan du njuta av storslaget landskap
där urskogen möter älven och studera
stenhällar som bär spår från istiden.
Missa inte White Guide-restaurangen
Wild River som erbjuder mat och
dryck inspirerad från närområdet
i kombination med vad det västerbottniska inlandet erbjuder.
Läs mer på: wildriver.se

Ratan
40 km norr om Umeå ligger byn Ratan.
I anrika Tullgården kan man lära sig
mer om landhöjningen längs Västerbottenskusten och byns spännande
historia som krigsskådeplats och storhamn. Hantverk i Ratan säljer hantverk i
hamnmagasinet och i byn finns även en
gästhamn samt ställplatser för husbilar.

Bad på Vännäsbadet.

Tavelsjön runt, Nydala Runt och Ume
Älvdal/Strandpromenaden är några
exempel på populära och lättillgängliga
leder som lämpar sig väl för både
cykelturer och lättare vandring.
Läs mer på: visitumea.se
På Forslunda får du träffa massor
av söta djur som får, grisar, höns och
kor samt uppleva en gammaldags
minibondgård. Passar barn i alla åldrar.
Mickelbo Gård i Mickelsträsk är en
minidjurpark med svenska lantdjur och
lite mer exotiska djur så som jak, lama
och kamel. Här kan du även handla i
gårdsbutiken och fika gott i kaféet.
Läs mer på: mickelbo.se
Glassbonden i Västra Selet tillverkar
glass av mjölken från gårdens egna fjällkor. Vad sägs om glass med lokala smaker
så som Västerbottensost eller älgört?
Läs mer på: glassbonden.se
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Älgens Hus i Bjurholm erbjuder närkontakt med skogens konung. Här kan
du se, uppleva och klappa livs levande
älgar. Drop-in-öppet under sommaren.
Lär mer på: algenshus.se
SCA Arena i Obbola (16 km från Umeå)
erbjuder olika typer av cykling. Till
exempel knattecykling, cross country/
mtb, BMX och dirt. Här finns även ett
utbyggt nät av leder för terrängcykling.
Läs mer på: multiarenan.se
Umeå Energicentrum var Umeås
första kraftverk. Här finns guidade
turer och aktiviteter för alla åldrar
inklusive en äventyrslekpark och kafé.
Läs mer på: umeaenergi.se
På Nydalaområdet i Umeå hittar du
äventyrsbadet Umelagun (utomhus)
och insjöbadet Nydalasjön samt
4H-gården Hemmanet.
Läs mer på: visitumea.se

Norrbyskär
Här finner du en vacker skärgårdsnatur,
god mat, konst, kultur och aktiviteter som
passar alla åldrar. Koppla av i rogivande
miljö, njut av skärgårdsinspirerade menyer,
upplev den underbara naturen eller delta
i någon äventyrsaktivitet. Färjan till Norrbyskär avgår från Norrbyn, 39 km söder
om Umeå. Läs mer på: visitnorrbyskar.se

Nordmalingsrundan
Vad säg om en heldag i trakterna av
Nordmaling? Nordmalingsrundan
erbjuder en heldag med kultur, hantverk och inte minst gott fika. Börja
dagen med en guidad tur på Olofsfors
bruk och ta en fika på Kafé Anno 1762,
fortsätt sedan med att besöka Formstråkets olika kreatörer och konstnärer.

Holmön
Upptäck en av våra
skärgårdspärlor. Färjan till
Holmön avgår från Norrfjärden
som ligger ca 30 km norr om Umeå
och turen tar ca 45 minuter. Den
storslagna naturen upptäcks
enkelt med cykel som kan
hyras på ön.

Fyren på Holmön.
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Tio toppar Tavelsjö

Upplev landskapet
genom vandring

Tio Toppar, Tavelsjö är en besöksguide som hjälper dig att hitta upp
på tio berg. Bergen bjuder på olika
upplevelser, svårighetsgrader och
vyer. För varje berg finns en markerad stig från dess fot upp till toppen.
Välj mellan vandringar från 0,5 till
2,1 km (enkel väg) och stigningar
som varierar mellan 46 och 165
höjdmeter. När du bestigit alla berg
har du tagit mer än 1000 höjdmeter.
Fin utsikt längs Tavelsjöleden.

För mer info:
Ladda ner
appen Naturkartan
eller besök
visitumea.se.

Öreälvsleden

Tavelsjöleden

Öreälvsleden bjuder in till en ca
10 mil lång vandring i ett magnifikt
skogs- och älvslandskap kantat
av höga nipor och djupa raviner.
Längs leden finns ett flertal övernattningsstugor och rastplatser.
Dagsvandraren når leden via bilvägar längs hela sträckan. Perfekt
för en dagsutflykt med familjen.

Stadsnära vandringsled som startar
vid Regementet i centrala Umeå.
Upptäck flertalet grottor, bestig
de höga topparna och passa på
att spana efter det mytomspunna
Tavelsjöodjuret när du har utsikt
över Tavelsjön. Leden knyts samman
med både Vindelälvsleden och
Vännforsleden och är 39 km lång.

Vandring längs Isälvsleden.
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Äventyrsstigen på Nydala

Klangvägen

Isälvsleden

Drakryggen

Detta är en ca 800 meter lång skogsled
som börjar och slutar i anslutning till
Kärleksvikens badplats vid Nydalasjön.
Längs stigen ligger elva hinder av
varierande karaktär och svårighetsgrad som du behöver ta dig igenom
eller förbi. Hindren är utformade
så att utövaren sätts på prov genom
ständiga positionsförändringar och
balansövningar. Vill eller kan man inte
utföra ett hinder så går alla att passeras
med lätthet. Passar barn i alla åldrar.

Klangvägen är en unik vandringsled som kantas av ljudkonstverk
utformade av konstnärer från
Umeåregionen. Konstverken är
utformade så att det vid en aktiv
handling från vandrarna uppstår
ljud. Förutom god motion så
bjuder leden även på magniﬁka
vyer från Rågbergets topp och
vattnets fascinerande framfart
längst Öreälven.

Populär vandringsled mellan Vindeln
och Åmsele (ca 60 km lång) som följer
stigar och småvägar i en vacker och
lättgången terräng, formad av inlandsisen. Här hittar du bland annat Lerfallet
i Ristjärn där vattnet har bildat ett
miniatyrlandskap med aktiva slamvulkaner och även Missutjärn, en av de
vackraste tjärnarna, som är omgärdad
av en sagobetonad gammeltallskog.

Lögdeälven är känd för sina ravinlandskap, meanderbågar och olika
former av terrasser. Mäktigast av
niporna är Drakryggen som du hittar
ca 300 m norr om Storforskojan.
Stigen följer den smala åskammen
som verkligen gör skäl för sitt namn
– Himlastegen – en drygt 100 trappsteg lång trätrappa som tar dig upp
till ryggen.
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Här finns shopping
för alla smaker

Upptäck lokala
gårdsbutiker
Åbrånets Limousin
En gårdsbutik och ett kafé
belägen i vacker lantlig miljö
vid Hörnån. Förutom ett lantbruk finns här även försäljning
av gårdens egna delikata
limousinkött och korv.
Läs mer på: abranet.se

Avion Shopping
och Ikea

Eftermiddagsfika på Åbrånets Limousin.

Avion erbjuder ett av regionens
bästa och bekvämaste shoppingutbud med IKEA i ena änden, Willys
och Systembolaget i den andra och över
80 butiker, restauranger och caféer
däremellan. Här hittar du en bra mix
av ledande butikskedjor och lokala
butiker - allt samlat på ett
och samma ställe.

Salteriet

Leva gårdsbutik

Bland röda fiskebodar i Obbola säljs
nyfångad fisk som levereras direkt
av Salteriets fiskare. Sommartid säljs
kalla fiskmåltider och smörgåsar att
avnjuta på bryggan eller att ta med sig.

I Östra Spöland kan du köpa ekologiskt
naturbeteskött från den egna gården,
kött och ost från gårdar i trakten, liksom
barnkläder och mössor från den egna
ateljén. På gården finns även kafé.

Läs mer på: gamlasalteriet.se

Läs mer på: levagardsbutik.se

Avion Shopping och Ikea.
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Stora Birk

Umeå Centrum

Hälje gård

Norum fiskrökeri

På Stora Birk Handelsområde finns
ett brett utbud av mataffärer, butiker,
bilaffärer, hantverkare, verkstäder,
restauranger, kaféer, frisörer, möbelaffärer, färghandlare, bensinstationer,
gym och bowling m.m. Här hittar du
också besöksmål för hela familjen
så som trampolinparken Jump och
Leos Lekland.

Utbudet av butiker i centrum är
både varierat och stort. Här blandas
ett brett utbud av mode, skönhet,
inredning och design tillsammans
med second hand, lokalproducerat
hantverk, böcker, blommor och livsmedel. I Umeå centrum finns också
mysiga kaféer som man kan slå sig
ner vid mellan besöken i affärerna.

I gårdsbutiken strax utanför Umeå
kan du handla kött och skinn från
den egna gårdens får. Här finns också
produkter från andra producenter
i närområdet och ett brett utbud
av aktiviteter.

Fiskrökeriet jobbar med kvalitetsprodukter och förädlingen är
genomtänkt ner till minsta detalj.
Här finns allt från havets läckerheter
till tillbehören som gör den enklaste
måltiden till en fest.

Läs mer på: haljegard.nu

Läs mer på: norumsfiskrokeri.se
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