
Om du har några frågor, kontakta oss
Ann Enberg  
0971-172 03, 073-039 15 65
Stefan Lindmark  
0971-173 35, 070-319 72 80

Hemester!

KULTUR OCH FRITIDSAVDELNINGEN

KaltisbäckenKaltisbäcken

NjietsagarssaNjietsagarssa

GörjeånGörjeån

PakkobronPakkobron

Jokkmokks-Jokkes Museum  Jokkmokks-Jokkes Museum  
(bild från Jokkes stormöte i Porsi) (bild från Jokkes stormöte i Porsi) 

VarghagenVarghagen

HelvetesfalletHelvetesfallet

StenåldersgravenStenåldersgraven

KvarnfalletKvarnfallet Nu finns det sex nya lättillgängliga  
utflyktsmål i våran nya folder 
 ”Sommarens utflyktsmål” där du 
även hittar vägbeskrivningar till 
hela 25 utflyktsmål i Jokkmokks 
kommun.

Du som besöker de nya utflykts- 
målen och använder våra stämpel-
kort har chansen att vinna fina priser.

De nya utflyktsmålen är:
Påmpagrottan
Det finns en berättelse om en kvinna som hette Påmpa,  
hon bodde i en liten stuga i Vackerbacken. Hennes fingrar lär  
ha varit böjda av allt grävande efter guld utan verktyg. Grottan  
där hon hittade sitt guld har sedan dess kallats Påmpagrottan.  

Stenåldersgraven
Grav från äldre stenåldern, som är intressant eftersom det bara 
finns några i nordeuropa.

Kaltisbäcken
Naturreservat som omfattar Kaltisbäckens dalgång.  
Få skogar i Norrland är lika rika på sällsynta arter. 

Jokkmokks-Jokkes Museum
– Tjosan, Tjosan! En kulturhistorisk pärla som måste besökas.  
En av Sveriges folkkäraste artister under 1960–80 talet har sin historia här.

Muddusportalen
Den nybyggda startplatsen för Muddus de stora myrarna och urskogarnas land.  
Här kan du uppleva riktig storskog, vilda vattenfall och väldiga myrvidder.

Kvarnfallet
En vacker naturplats för avkoppling och mysiga fikastunder. 

Vandringsleder
Det kommer att finnas stämpelkontroller runt alla leder på Getberget och Talvatis 
och nytt för i år även i Vuollerim och Porjus.
Vuollerims leder är Broarna runt, skolskogen och elljusspåret.
Porjus leder är Rallysvängen, elljusspåret och porjustallen.

Sommarens utflyktsmål foldrar, kartor och stämpelkort till de nya  
utflyktsmålen, vandringslederna finns att hämta i 
Jokkmokk – Infocenter(turistbyrån), Biblioteket och Arctic Cirkel camp.
Vuollerim – Porsi bygghandel och Biblioteket(stängt 17 juli till 17 augsti).
Porjus – Arctic colors och Enna`s mat & dryck.

När ni har stämplat era kort vid kontrollerna så skriver ni era namn och telefon- 
nummer på baksidan, lämnar ni in de på våra utlämningställen innan den  
28 september, då kommer ni att vara med på utlottning av fantastiska priser.

Fritidsbanken 
lånar ut en massa bra saker under sommaren, som t ex. fiskespön,  
rollerblades, hjälmar, tält, sovsäckar och mycket mer.  
Kontakta Bosse 070-669 96 72 eller Niklas 070-669 96 73 för att låna.

Glöm inte att gå ut på våra elljuspår för att promenera eller jogga, spela tennis på 
banorna i Jokkmokks kommun eller använda utegymmet vid Talvatis strand. 
Hitta även våran friluftskarta som finns på nätet.
https://geoportal.jokkmokk.se/portal/apps/sites/#/atlas


