11 Brånsjöns naturreservat
Ett rikt fågelliv och betande
kor på strandängarna.
Flera utkikstorn.
/ Rich bird life and cows grazing
on the meadows. Several
viewing towers.

17 Vännässjöns
naturbetesmarker
Vackert belägna utkiks- och
rastplatser med betande kor vid
Vindelälvens strand.
/ Viewing and picnic areas in
beautiful locations with grazing
cows near the shores of the
Vindelälven river.

AKTIVITETER / ACTIVITIES
Starrbergets naturreservat
Vandra upp till bergets topp
där det finns raststuga, grillplats
och fin utsikt.
/ Walk up to the top of the
mountain where there are great
views as well as a cabin and
barbecue site.
12

Fällforsen
Naturskönt strövområde med
grillplatser, hängbro, spegeldamm och fiskemöjligheter.
/ Scenic hiking area with barbecue sites, a suspension bridge,
a weir and fishing opportunities.
13

Utkiken på Selsknösen
En hisnande utsikt som sträcker
sig över fem mil vid klart väder.
Utkikstorn och stuga.
/ A breathtaking view that
stretches more than 50 km in clear
weather. Viewing tower and cabin.
14

Linnévägen
Vandringsled mellan V. Spöland
och Jämteböle. Här färdades Carl
von Linné på sin lappländska resa.
/ Hiking trail between V. Spöland
and Jämteböle. This is where Carl
von Linné (Linnaeus) travelled on
his journey through Lapland.
15

16 Strandpromenaden
Populärt vandringsstråk
(ca. 7 km) längs Umeälven
genom Vännäs och Vännäsby.
/ Popular hiking trail (approx.
7 km) along the Umeälven river
through Vännäs and Vännäsby.

Bad / Swimming
Tempererat utomhusbad på
Vännäsbadet 21 . Fler badplatser,
se kartan
!
/ Warm outdoor bathing at
Vännäsbadet 21 . For more
bathing areas, see the map
!
Fiske / Fishing
Goda fiskemöjligheter finns
i älvarnas strömmande vatten
samt insjöarna.
/ Good fishing opportunities can
be found in the flowing waters of
the rivers and lakes.
Hästaktiviteter /
Horse activities
18 Sunnadalens islandshästar
Turridning året om.
/ Riding tours all year.
3 Klättertorn /
Climbing wall
En 13 m hög klättervägg
omsluter det före detta
luftövervakningstornet.
/ A 13 m high climbing wall
encloses the former air
surveillance tower.
21 Minigolf & Discgolf /
Minigolf & Discgolf
Mini- och discgolfbanor finns på
Vännäs fritidsområde.
/ Mini and disc golf courses
can be found at the Vännäs
fritidsområde recreation area.

Skidåkning / Skiing
Preparerade längdskidspår
finns vid Vännäs läger, ishallen,
Vännäsby skidstadion, Brånsjön
och i Tväråbäck.
/ There are cross-country ski
trails in Vännäs läger, the ice rink,
Vännäsby ski stadium, Brånsjön
and in Tväråbäck.
19 Middagsberget
Familjevänlig alpin anläggning
med två nedfarter och lifter,
populär snowboardbacke
och superpipe.
/ Family-friendly Alpine resort
with two runs and lifts,
a popular snowboaring slope
and superpipe.
Skoter / Snow mobile
Många välskötta skoterleder
finns. Företaget Skotertur.nu
i Selet erbjuder skoterturer.
/ There are lots of well-tended
snow mobile trails. The
Skotertur.nu company in
Selet offers snow mobile tours.

LOGI / ACCOMMODATION
20 By the River,
tel.+46 (0)70 249 88 79
3 Hotel Vännäs,
tel.+46 (0)935 109 30
22 Wallhalla Bed and Breakfast
i Vännfors,
tel.+46 (0)70 662 90 75
3 Vilan, Fridhem,
tel. +46 (0)70 845 11 25
21 Vännäs Bad & Camping
tel. +46 (0)935 141 75

Bad i Pengsjö / Swimming in Pengsjö. Foto / Photo: Calle Bredberg. Pondus 2018.

Forts. Natur & Vandringsleder
/ More Natur & Walking trails

Vännäs

MAT & SHOPPING
/R
 ESTAURANTS & SHOPPING
I centrala Vännäs och Vännäsby
finns ett flertal restauranger och
unika butiker. För mer info, se:
/ There are a number of restaurants
and unique shops in central Vännäs
and Vännäsby. For more info, see:
www.visitvannas.se

KOMMUNIKATIONER
/ PUBLIC TRANSPORTATION
För aktuella tåg- och busstider, se:
/ For up-to-date train and bus
timetables, see: www.tabussen.nu

TURISTINFORMATION / TOURIST INFORMATION
Vännäs Bad & Camping
tel. +46 (0)935 141 75
Vännäs kommun, tel. +46 (0)935 140 00

TOURIST

C EN T ER

Regionturistcenter / Regional Tourist Center
Visit Umeå turistcenter
Rådhusesplanaden 6A, Umeå
tel +46 (0)90-16 16 16
info@visitumea.se, www.visitumea.se

FÖLJ OSS! / FOLLOW US!

@visitumea

SNABBGUIDE / QUICK GUIDE
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Tvärsan
Spinnrocksmuseum, kafé och
gårdsbutik. Matprodukter,
hantverk och hembakt fika.
/ Spinning wheel museum, café
and farm shop. Food, crafts and
home-made
treats.
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/ NATURE & WALKING TRAILS

Stensvattnet

6 Stenstorpet
Gårdsbutik med egentillverkat
tunnbröd, sylt, saft, choklad
praliner med mera.
/ Farm shop with home-made
Fällfors
flatbread,
jam, cordial,Bjärten
chocolate
pralines and more.

Harrselsfors

Lillarmsjön

10 Vännforsleden anknyter
Vännäs
till Vännfors
naturreservat
med Långforsens strövområde
och vidare till Vindelälvsleden
och Tavelsjöleden. Rastplatser,
utkiksplatser och vacker natur.
/ The Vännforsleden trail links
to the Vännfors naturreservat
reserve with Långforsens ströv
område hiking area and on to the
Vindelälvsleden and Tavelsjö
leden trails. Picnic areas, viewing
areas and beautiful countryside.
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textil, konst, p appersprodukter
Bjurvattnet
och garn.
/ Craft shop with ceramics, textiles,
art, paper products and wool.
Bjurvik

Gullsjö

Karlsberg

Bjurholm

Balsjö

363

V.Selet

Västerås
Ramsele
Högås

Kullar och Klang

Angsjön

Nedre5 Brån 110
Hantverksbutik med keramik,
Nyland

n

Rödåsel

Västansjö

Slöjdarnas Hus
med Vindelälven i blickfånget.
Slöjd,
hantverk, kafé och musik
/ Café, flea market and
Provåker
Otterunderhållning sommartid.
Gallery garage with Vindelälven
Julöppet i december.
in the spotlight. vattnet
Sunnanå
/ Crafts, café
and musical enterVästerås
3 Café Ljuslyktan
tainment during summer time.
Näsland
Christmas opening times
Kafé med brett sortiment
in December.
av fikabröd, smörgåsar och
Mellansjö
lättare luncher.
3 Vännäs motormuseum
/ Café with a wide range of buns,
Lillarmsjö
Motor-, bil-, motorcykel-,Näsmark
sandwiches and light lunches.
järnvägs- och brandförsvars
9 Hägring
Slättmark
historia på Vännäs läger.
/ Motor, car, motorbike, railway
Spegelglaskyrkan på myren
and fire defence history at
är ett av Konstvägens
Backfors Nytorp
Vännäs läger.
Sju Ä
 lvars mest spektakulära
och fotograferade konstverk.
4 Leva gårdsbutik
/ The mirrored church on the
marsh
is one of the most spectaNärodlade och ekologiska
Högås
cular and photographed works of
matvaror samt barnkläder från
art on the Konstvägen Sju Älvar
egna ateljén. Sommarkafé.
sculpture route.
/ Locally-grown and organic foodVästernyliden
and children’s clothing from the
in-house studio. Summer café.
NATUR
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StrömKafé, loppis ochStorarmsjö
Galleri-garage
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1 Glassbonden
Kafé med Öreborg
egentillverkad glass
och utsikt över Vindelälven och
gårdens betande fjällkor.
/ Café with home-made ice cream
and views over Vindelälven and
Öreström
the farm’s grazing Fjäll
(i.e mountain) cattle.

Rödånäs

Kvarntorp

Skivsjön

Nyåkerstjärn

Fårberg

Hälsingfors

Yttersjö

Hössjö
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