
KOMMUNIKATION

TURISTINFORMATION

FLYG
Luleå Airport och anslutning med 
buss eller bil.

BUSS
Länstrafiken trafikerar vissa sträckor i 
området, främst norra sidan av älven. 

BIL
Från Luleå, E4 norrut mot Råneå, 
vid avfarten Råneå Södra sväng upp 
mot Prästholm alternativ från avfart 
Råneå Norra sväng upp efter vägen 
mot Niemisel.

GÄDDA (Esox lucius)

LAKE (Lota lota)

GÖS (Sander lucioperca)

Gäddan är en rovfisk som lever på norra jordklotet i 
sötvatten och brackvatten.

Laken är en torskartad fisk som 
förekommer på norra jordklotet. Bland de torskartade 
fiskarna så är laken den enda som lever i sötvatten. 

2010 togs laken upp på rödalistan som nära hotad i Sverige.

Gösen är en rovfisk som tillhör familjen abborrfiskar. 
Den lever i långsamt rinnande vattendrag, sjöar och vikar 

med inte för hög salthalt eller PH-värde.

RÅNEÅ MEDBORGARKONTOR 
OCH BIBLIOTEK/INFOPOINT 
Västerlångvägen 2, Råneå 
0920-45 30 00
mbk-ranea@lulea.se

LULEÅ TURISTCENTER 
Kulturens hus, Luleå 
0920-45 70 00
turistcenter@lulea.se

Läs mer på fembyarna.se

LIVSMEDEL
I Råneå finns två matvaruaffärer. 

APOTEK
Råneå 

HÄLSOCENTRAL
Råneå

TANKSTATION
OKQ8, Råneå

SERVICE

FEMBYARNA   ligger i Luleå kommun och sträcker sig från Niemiholm ner till Böle.
Älvdalen bjuder på skogslandskap och frodiga ängsmarker som bjuder in till äventyr. 
Djurlivet är rikt. Faunan unik.

Fina paddlings-/fiskevatten och skoterleder lockar till fantastiska upplevelser. 
Du hittar kulturhistoriska platser och det finns gott om rastplatser att stanna vid. 
Välj logi: Herrgårdsmiljö eller skogskoja.

Under några dagar i augusti är kräftfisket en stor höjdpunkt och familjefest. Råneälvens 
nedre del har en av Sveriges bästa bestånd av svensk flodkräfta. När skymningen lägger 
sig lyser små eldar där folk samlas för att värma något gott eller umgås i väntan på nästa 
burtömning. Kräftkalasen är en efterlängtad tillställning och en perfekt avslutning på 
sommarsäsongen. 

Vintertid finns många aktiviteter i snön. Du kan köra skoter eller åka skidor efter älven. 
Att fiska på isen eller som vi kallar det pimpling, lockar alla åldrar och favoritställen finns 
det flera av i de fiskrika byarna.

1. STENBERGSVIKSUDDEN
Canoting – under året kommer att 
genomföras kanotupplevelser på udden. 
Läs mer på www.canoeadventure.nu

2. HASAFORSEN
Vid Hasaforsen anlades den första 
myrjärnblästerugnen. På platsen byggdes 
även en kvarn efter att man skar av udden 
som stack ut i älven och fick på så sätt en 
ny fåra av älven.

Vid Hasaforsen finns en gammal tall med 
ett rikt omfång – 1994 mättes omkretsen 
till 3,5 meter och 2020 var tallen 260 år 
gammal. Tallen räknas som länets största 
tall.

5. LÅNGSMALATJÄRN
Inplanterad fisk och info hur/när du kan 
lösa fiskekort finns på 
www.orrby-samfallighetsforening.se

6. HEMTRÄSKET
Gammal båtlänning med grillplats. 

7. TVÄRÅKÖLEN
Naturreservat med ett stort hällmarksom-
råde. Skogen är i stort sett opåverkad av 
skogsbruk och du kan hitta flera vedle-
vande svampar och lavar som är knutna 
till orörd skog. På toppen har du fin utsikt 
över Råne älvdal. 

13. PÅLTRÄSKET
Sjön avvattnas av vattendraget Pålträsk-
bäcken. Vid Pålträskändan finns Bakval/
Vindskydd/Grillplats – utflyktsmål för 
allmänheten. I sjön finns abborre och 
gädda. Fiskekort gällande för Prästholm 
gäller även i Pålträsket. Info fiskekort 
www.prastholm.se - aktiviteter.

14. MOSSABÄCKEN
Mossabäcken är en fin paddlingsled som 
sträcker sig från Prästholm ut till havet. En 
vacker led där du kan träffa på bäver, älg, 
fåglar och vem vet – kanske björn.

15. PÅLTRÄSKÄNGARNA
Gammal slåttermark för bönderna i 
Prästholm. Idag är Pålträskängarna/Mos-
sabäcken ett fågel-/djurrikt område med 
ett fågeltorn och en övernattningsstuga. 
Mossabäcken är en klassisk lokal för 
fågelskådare i kustlandet.

16. STENMOSSABERGET
Utsiktsberg där du ser stora delar av 
älvdalen och byn. På toppen finns den 
gamla getarstugan ombyggd till bakval/
vindskydd.

17. BRÄNNÄSHEDEN
Bakval/Vindskydd/Grillplats – utflyktsmål 
för allmänheten. 

22. SPRUTHUSET
Byns gamla brandförsvar och i huset finns 
resterna från en svunnen brandsförsvar-
stid.

23. BÅTLÄNNINGEN
Byns gemensamma plats för båtar i älven. 
Här finns en enklare övernattningsstuga, 
bastu och torrdass. Grillplats – utflykt-
smål för allmänheten Även ställplats för 
husvagn/husbil mot avgift.

24. BYGDEGÅRD
F.d. skola som numera är byns gemen-
samma samlingsplats. Även tillgänglig för 
uthyrning. Ställplats för husvagn/husbil 
mot avgift. 

25. ANDTRÄSKET
Badplats med bastu, torrdass och 
grillplats.

12. MELDERSTEINS BRUKSHERRGÅRD
Meldersteins bruksherrgård byggdes på 
1740-talet av Jonas Meldercreutz och 
Abraham Steinholtz och från deras namn 
fick bruket namnet Melderstein.

På södra sidan av älven finns en Bakval/
Vindskydd/Grillplats – utflyktsmål för 
allmänheten.

3. KUVFORSEN
Bakval/Vindskydd/Grillplats – utflyktsmål 
för allmänheten. 

4. FORNMINNE
Kokgropar som härrör från sen brons/tidig 
järnålder 720-480 f kr.

10. PÅLBERGET
Pålberget är 138 m högt och vid klart 
väder syns alla Fembyar och du har utsikt 
ända ut till havet – Bottenviken. Bilväg 
nästan hela vägen. Här finns grottor att 
utforska.

11. ORRBYFORSEN
Bakval/Vindskydd/Grillplats – utflyktsmål 
för allmänheten. 

18. FD. KALK- /MARMORBROTT
Fd. kalk-/marmorbrott som numera är 
sjöar. Runt brotten finns många sällsynta 
orkidéer p.g.a. den kalkrika marken

26. KVARNBÄCKEN
Här fanns förr flera kvarnar för malning 
av korn, idag finns ett nytt vattenhjul som 
visar funktionen för vattenhjul och hur det 
användes förr. Kvarnbäcken är ett popu-
lärt utflyktsmål och varje år har man en 
gemensam träff för byborna. På platsen 
finns en timrad övernattningsstuga med 
vedbod och utedass. En träbro leder över 
bäcken.

27. BÖLSBERGET
Uppifrån berget har man en underbar 
utsikt över byn och älven. Man kommer 
upp till berget med bil om man följer 
gamla kustvägen, men det går även att ta 
sig dit till fots. Grillplats finns.

28. BLÅSBERGET
Bakval/Vindskydd/Grillplats – utflyktsmål 
för allmänheten.

29. RÅNEÄLVEN
Råneälven är landets största kust-
mynnande skogsälv med avseende på 
avrinningsområdet. Längd cirka 210 km, 
avrinningsområde 4 207 km². I älven kan 
du – mot fiskekort - fiska gädda, gös, 
lake och i augusti anordnas kräftfiske 
(med separata fiskekort) Råneälven har 
flodkräftor. Älven är sedan 1990 enligt lag 
fredad från vattenkraftsutbyggnad.

9. BYAHUS
Fd. skola som numera är byns gemen-
samma samlingsplats. Även för uthyrning.

19. PRÄSTHOLM RUNT
Skidspår ca 8 km som hålls uppe vintertid 
av ideella krafter.

20. BYAHUS
Samlingslokal för byborna. Även för 
uthyrning www.prastholm.se - Byahuset

21. FORSNÄSET / 
PRÄSTHOLMSFORSEN
Gammal kvarn-/sågverksplats där det 
numera finns övernattningsstuga och 
torrdass på norra sidan (Forsnäset). 
Bakval, grillkåta, torrdass samt badplats 
på södra sidan (Prästholmsforsen).

8. SUNDBERGSHOLMEN
På holmen finns enklare övernattnings-
stuga, bastu, torrdass och grillplats. På 
holmen har tidigare funnits sågverk.

Här kan du bo och äta i herrgårdsmiljö 
www.melderstein.se samt utforska 
området med rester från en svunnen 
järnbruksmiljö.

NIEMIHOLM   Den första eller sista byn av våra Fembyar. Tyvärr har vi inte hittat någon 
information om hur byn fått sitt namn eller hur länge byn funnits.

ORRBYN   Orrbyn sträcker sig på båda sidorna av Råneälven. År 1543 var byn en av 
11 byar som nämns när skattskrivning företogs. Enligt uppgift har byn haft nio olika 
stavningar genom åren; Årebyn, Årbyn, Årrbyn mm. 
 
Byn benämns på kartor och i adresser som Södra Orrbyn och Orrbyn men är en enhetlig 
by. Övervägande bebyggelse är på norra sidan av älven. 

MELDERSTEIN   Byn Melderstein har fått sitt namn efter bruket med samma namn. Runt 
bruksherrgården byggdes upp en by för anställda vid bruket.  

PRÄSTHOLM   Prästholm är en gammal storby på båda sidor Råneälven. Byn benämns på 
kartor och i adresser som Södra- och Norra Prästholm men är en enhetlig by. 
År 1492 omnämns byn första gången i skrift. Prästholm är efter Råneå den äldsta kända 
byn i älvdalen. Prästholm har bevarat mycket av sin forna byakärna, samt bevarat sitt kul-
turlandskap då ingen fritidsbebyggelse uppförts invid älven. Den byakärna som ligger ned 
mot Prästholmsforsen är troligen en av de bäst bevarade gamla byakärnorna i Norrbotten.

BÖLE   Böle ligger vid Råneälven ca 4,5 km nordväst om Råneå centrum. Själva bykärnan 
är belägen på en ås på norra sidan av älven och består av en koncentrerad klunga med 
bebyggelse som behållit sin karaktär sedan medeltiden, endast tre gårdar ligger på älvens 
södra sida. Hus av senare datum har även tillkommit i odlingslandskapet ner mot älven. 
Södra sidan bebyggdes först på 1800-talet.

FEMBYARNA ORRBYN

PRÄSTHOLM BÖLE BERGSTOPPAR OCH UTSIKTSPLATSER

MELDERSTEINNIEMIHOLM 

PÅLBERGET, PRÄSTHOLM / ORRBYN   Pålberget är 138 m högt och vid klart väder syns 
alla Fembyar och du har utsikt ända ut till havet – Bottenviken. Bilväg nästan hela vägen. 
Här finns grottor att utforska.

BÖLSBERGET, BÖLE   Uppifrån berget har man en underbar utsikt över byn och älven. 
Man kommer upp till berget med bil om man följer gamla kustvägen, men det går även att 
ta sig dit till fots.

MELDERSTEINS BRUKSHERRGÅRD   byggdes på 1740-talet av Jonas Meldercreutz och 
Abraham Steinholtz och från deras namn fick bruket namnet Melderstein. 

Melderstein är en viktig del av Norrbottens kulturhistoria, föregångare till såväl LKAB som 
SSAB. Malmen fraktades med ren/ackja resp häst/släde ner från Gällivare (Malmens väg) 
för anrikning vid bruket. Bruksepoken varade fram till 1892 och därefter drevs Melder-
stein Herrgård bland annat som säteri, kommunalt skolhem och fritidsgård av Svenska 
Missionsförbundet.  

Melderstein Herrgård köptes 1995 av familjen Thingvall, som har gjort en omfattande 
renovering och upprustning av den gamla herrgårdsbyggnaden. I de vackra omgivningarna 
finns fina strövområden med minnen från Meldersteins brukshistoria.

Gammal teckning över hur Melderstein såg ut på 1700-talet.

MELDERSTEIN HERRGÅRD

ALLEMANSRÄTTEN   är en rätt för alla människor att färdas i naturen, att tillfälligt uppehålla 
sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Man kan enkelt säga att 
allemansrätten är lagar som hjälper folk att vara i naturen utan att förstöra den och ta hand 
om den bra. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot 
markägare och mot andra människor. 

Allemansrätten är ett privilegium och 
därför måste du värna om rättigheten.

ANDTRÄSKET, BÖLE
En bra badsjö i Böle. Vid Andträsket finns bastu, torrdass och grillplats. 

PRÄSTHOLMSFORSEN, SÖDRA PRÄSTHOLM 
Bada direkt i älven. Vid forsen finns bakval/vindskydd, grillkåta, torrdass och grillplats.

ALLEMANSRÄTT PADDELTURER ÄLVDALSLOPPIS

STÄLLPLATSER

FLORA OCH FAUNA

BADPLATS

Från MOSSABÄCKEN, SÖDRA PRÄSTHOLM kan du paddla ända ut till havet, sista 
sträckan från E4:an ut till havet räknas som besvärlig. 
  
Bästa tiden för paddling är från mitten av maj till mitten av juni. Bär kanoten från början då 
det är strömt och kan finnas fällda träd över bäcken efter bäverns härjning. Under färden 
kan du få se bäver, älg, massor av fåglar och blommor. 

STENBERGSVIKSUDDEN, SÖDRA NIEMIHOLM   Camp med uthyrning av kanadensare 
och kajaker samt guidade turer. Fin paddling med många öar/holmar att upptäcka eller 
paddla hela vägen ner till havet.. www.canoeadventure.nu

VÄXTLIGHET   Längs älvens stränder och i vattnet finns många ovanliga växter. Vi har en 
unik flora i Fembyarna, en del väldigt ovanliga. Du kan bl.a. hitta Tibast (Daphne mezereum), 
Norna (Calypso bulbosa) och Guckusko (Cypripedium calceolus) i området kring marmor-
brottet, där finns många ovanliga växter på grund av den rika kalkförekomsten. Området är 
ett naturskyddat. Fridlysta arter får du naturligtvis inte plocka.

RÅNEÄLVEN   Våra vatten är allmänt kända i fiskekretsar. Ett varierat fiske med allt från 
gädda till lax. Gös och abborre finns överallt. Lokalt säljs fiskekort i varje by, info om hur du 
köper fiskekort finns i respektive bys hemsida, facebook eller Kontakta Medborgarkontoret, 
Råneå för information om fiskekortförsäljning mbk-ranea@lulea.se

LÅNGSMALATJÄRN, ORRBYN   Inplanterad fisketjärn. För att få reda på mer, läs på 
www.orrby-samfallighetsforening.se. Du hittar dit via vägen mot Långtjärn (snett emot 
Meldersteins herrgård) skyltar finns. 

PÅLTRÄSKET   ingår i Prästholms fiskekort www.prastholm.se

ANDTRÄSKET   ingår i Böle fiskekort, kontakta Medborgarkontoret, Råneå för information 
om fiskekortförsäljning.

KRÄFTFISKE I FEMBYARNA   I älven 
finns flodkräftor som planterades in av 
Länsstyrelsen på 50-talet. Flodkräftan i 
Råne älv har hittills klarat sig från kräft-
pest, men det gäller att man är noggrann 
och använder redskap som endast 
använts i Råneälven. 

Årligen fiskas det kräftor i alla fem byarna, 
speciella kräftfiskekort säljs i respektive 
by.

Tibast (Daphne mezereum) Norna (Calypso bulbosa) Guckusko (Cypripedium calceolus)

FISKE VANLIGA / OVANLIGA FISKAR I VÅRA VATTEN

KRÄFTFISKE

SKOTERLED   som går genom alla våra Fembyar och sträcker sig från Bottenviken upp till 
Gällivare. Malmens väg visar den resa som gjordes med ren och ackja resp häst och släde 
ner till bruket i Melderstein/Strömsund. Utefter leden finns rastplatser med övernattnings-
stugor, grillplatser.
 
Skidtävlingen Råneälvdalsloppet startar i Gunnarsbyn och passera alla fem byar innan 
målgången i Råneå. Utefter leden finns rastplatser med övernattningsstugor, grillplatser.

MALMENS VÄG

LOPPIS   Sista helgen i juli har vi loppis i våra fem byar. Under en rundtur på båda sidor 
av älven kan du besöka och göra fynd hos ett 50-tal loppisar.

BÖLE
Ställplats vid Båtlänningen 100 kr/dygn. Betalas via swish – info på plats.
Ställplats vid bygdegården 100 kr/dygn. Betalas via swish – info på plats.

ORRBYN
Ställplats vid byahuset 100 kr/dygn. Betalas via swish – info på plats.

MELDERSTEIN
Ställplats vid herrgården 150 kr/dygn inkl. el - https://www.melderstein.se/logi

Du kan hyra lokal för sammankomster, konferenser, kalas i:

ORRBYN: 

MELDERSTEIN:

PRÄSTHOLM:

BÖLE:

Info www.orrby-samfallighetsforening.se/415856227

Info www.melderstein.se

Info http://prastholm.se/byahus.html

Info Sten Sjöberg, 
sjoberg.sten@hotmail.com
Tel. 070-576 82 52

HYRA LOKAL

NIEMIHOLM - ORRBYN - MELDERSTEIN - PRÄSTHOLM - BÖLE
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