
 

 

Inbjudan och intresseanmälan till källexkursion i Norrbotten 

Fredag den 2 augusti till söndag den 4 augusti 

Exkursionen omfattar en stor del av Norrbottens inland och vi kommer att få se många rikt flödande, 
vackra, kokande källor, de flesta omnämnda i Källboken. Vi kommer att se mycket av Norrbottens 
natur och guidas bl. a av Thomas Öberg. Thomas kan höras i radions naturmorgon där han ofta är 
fältreporter. Fördjupade kunskaper i landskapets geologi står också på programmet. 

 

Fredag 2 augusti 

På fredag morgon startar resan från Luleå tågstation där buss hämtar kl 0700 och sen åker vi till 
Örnvik där det finns möjlighet att köpa frukost på hotellet och där vi också hämtar de deltagare som 
kommer med bil. Från Örnvik åker vi 0945 till Kallax flygplats där vi hämtar flygresenärerna (ca 1015). 

Så börjar resan och ett första besök gör vi vid en källa i Gäddvik. Resan går vidare via Älvsbyn där vi 
äter lunch.  Den fantastiska Grodkällan (källboken 38) nära Auktsjaur besöker vi sedan. 

Vidare mot Jokkmokk och på vägen besöker vi Tellejokkakällan (Nr37). I Jokkmokk bor vi på Hotell 
Jokkmokks vackert beläget vi Talvatissjön. På kvällen äter vi en gemensam middag och därefter hålls 
Årsstämman. 

 

Lördag 3 augusti 

Lördag reser vi och passerar Messauredammen som är ett imponerande byggnadsverk. Norr om 
Nattavara finns den vackra Nirrakällan (Ripatskällan) (nr 1) och efter en rast vid källan fortsätter vi till 
Hirvasåive och Hirvaskällan (nr 33)  

På vägen mot Luleå besöker vi en kokande källa i Hakkas som inte finns med i källboken. Lunch äter vi 
vid Skrövåns sommarrestaurang. Söder om Överkalix stannar vi vid Rävahedskällan (nr 3) och 
fortsätter sedan till Örnviks hotell invid Luleälven. På kvällen äter vi en gemensam middag på Örnvik. 

 

Söndag 4 augusti 

Söndagens första besök gör vi vid källan i Gäddvik (nr4) som troligen är den källan som Linné nämner 
i sin Lapplandsresa (källan kan skymtas från hotell Örnvik). Källan mynnar vid stranden och 
huvudsakligen under älvsvattenytan. Nästa källa är Smörkällan där smör tvättades innan det fördes 
till marknaden i Luleå. Efter lunch på Hägnan som är ett friluftsmuseum gåt vi till sista källan för den 
här gången. Det är Hälsokällan som Linné beskriver i sin Lapplandsresa (där prosten blivit av med en 
sten).  Vi räknar med att exkursionen slutar ca1430. 



Bussen tar oss sedan till Örnvik, tågstationen och flygplatsen. 

Transporter 

Tåg: Nattåget från Stockholm anländer till Luleå C fredag kl 0645. Returresa på söndag kl 1645 

Flyg: från Arlanda ankommer till Luleå flygstation kl 0945, för återresan på söndag, 1645, 1745 eller 
1930 

För de som kommer med bil kan parkering ske vid Örnvik hotell som ligger nära E4 vid Gäddviksbrons 
norra landfäste (en kartskiss skickas ut efter anmälan). 

Deltagaravgift 
 
På hotellen finns enkelrum och dubbelrum, frukost ingår. Beroende på boendealternativ blir den 
preliminärt beräknade totala deltagaravgiften (logi, måltider motsvarande helpension, buss och 
exkursionsguide): 

Ca 3685 kr för boende i enkelrum 

Ca 3100 kr för boende i dubbelrum 

Betala inte förrän bekräftelse på deltagande och uppgift om summa mottagits. 

För icke medlemmar tillkommer en avgift på 300 kr 
 
Intresseanmälan 
För att kunna gå vidare med planeringen, definitiv bokning av hotell och buss, mm behövs en 
intresseanmälan senast onsdag 15 maj. 
 
Antalet deltagare är begränsat (buss för 50 passagerare). Ledamöter har företräde. Bekräftelse på att 
plats finns kommer att meddelas i anslutning till mottagen intresseanmälan. De som inte kan 
erbjudas plats i första omgången kommer att placeras i turordning på väntelista. 
Bindande anmälan sker genom inbetalning av deltagaravgiften när exakt pris meddelats. 
 
Önskad information: 
Namn 
Adress 
Telefonnummer/mobilnummer 
E-postadress 
Önskemål om särskild kost 
Önskemål om boendealternativ – vem Du önskar dela rum med. 
 
Anmälan 
Förfrågningar om resan och anmälningar ställs per e-post (helst), telefon eller brev till: 
Leif och Stina Karlsson 
Domarvägen 18 
95432 Gammelstad 
Telefon: Leif 070 5235534, Stina 070 5502536 
E-post: kallexkursion2019@gmail.com 
 
 
Varmt välkomna till Norrbotten hälsar exkursionskommittèn 

Leif och Stina Karlsson, Annika Nilsson, Thomas Öberg och Lars Rodhe 


