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Vår camping,
ditt hem!
www.bodenscamping.se

Sommaren 2014
VI ÄR GLAD ATT NI, nya som återkommande
gäster, valt just vår camping och fina stad
som vistelseort under er semester. Vi som
bor och lever här är mycket stolta över hur
Boden har utvecklats som stad. Från att en
gång ha varit en grön militärstad till att nu
satsa på att utvecklas som ett attraktivt
turistmål.
VÅR CMPING ÄR EN MODERN city-camping i

centrala Boden, där shopping, restauranger
och service ligger på bekvämt gångavstånd.
Campingområdet ligger naturskönt vid
sjön Bodträsket. Från campingen tar ni er
direkt ut på löpspår samt strövområden och
gångvägen runt Bodträsket är en riktig fröjd
att promenera i den härliga kvällssolen.
Våra lekplatser, grillplatser och stora
grönytor inbjuder er att umgås och njuta
tillsammans under de mest avkopplande
former. Vi vill erbjuda bästa tänkbara service
och arbetar därför aktivt med att utveckla
vårt utbud på och omkring campingen.

Framtid och visioner
MÅNGA ÄR NI som följt utvecklingen av
Bodens Camping & Bad på nära håll som
hängivna campinggäster. Det har varit
flyttar, utbyggnationer, ombyggnationer
och nya ägandeformer. Förhoppningarna
är givetvis att utvecklingen uppfattas som
positiv och vi är väldigt tacksamma för det
engagemang vi känner från er gäster.
Och vi tänker inte stanna av. Tvärt om.
I år har första steget i en utvecklingsplan
för Bodens Camping inletts. Restaurangen
har byggts om och drivs med ett nytänk
där fokus ligger på bra mat och service.
Reception och butik har fått ett riktigt
ansiktslyft med en ny insida och en härlig
uteveranda. Ytterligare fyra lägenheter står
klara i Villa Björknäs, som också försetts
med en altan, och samtliga parstugor är
renoverade och moderniserade.

mesta för den inbitne camparen. Vi bakar
bröd varje morgon och får dessutom
leverans av färskt bröd från det lokala
bageriet Sörbyns bageri. Ni hittar även
välfyllda glassdiskar, svalkande drycker,
leksaker, godis, enklare luncher och
ett bassortiment med livsmedel och
campingpinaler!

Från den 23.e juni kan du köpa
färskt frukostbröd varje morgon!
I butiken löser du även entré till utebadet
och lämnar in dina kylklampar på frysning.
ÖPPETTIDER

16 juni - 29 juni, 08.00 – 18.00
30 juni – 10 augusti, 08.00 – 22.00
VÄLKOMMEN IN!
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DET STORA UTOMHUSBADET ligger i direkt
anslutning till campingen och entrén hittar
ni i samma byggnad som receptionen.
Badet erbjuder fina möjligheter för
hela familjen att njuta av de härliga
sommardagarna i Boden. Badet omfattar
en 50-meters simbassäng, barnpool samt
bubbelpool.

Inom badområdet finns härliga grönytor
och en trevlig beachvolleybollplan samt
hoppkudde för de yngre. Vill ni äta lunch kan
ni göra ett besök på campingrestaurangen
eller välja bland lättare rätter och fika i vår
fina sommarbutik. Blir ni sugna på glass,
läsk eller en kopp kaffe finns det givetvis
möjlighet att köpa det i butiken.
Öppettider

23 juni – 10 augusti, 09.00 – 18.00

Restaurangen
PREMIÄR FÖR DEN OMBYGGDA UTETERASSEN!

Ny exteriör, ny interiör, nya menyer och ett
nytt koncept lovar gott inför kommande
sommarkvällar i midnattssolen. Våra vänner
från restaurangen The Bull kommer driva
restaurangen. Vi kan varmt rekommendera
ett besök på The Bull (gamla Far East) som
under vintern fått ett ordentligt ansiktslyft.

Åter igen, varmt välkommen till vår camping, ditt
hem.
Peter Wallin, chef Bodens Camping & Bad

Välkommen att njuta av såväl mat som
dryck i en avkopplad atmosfär tillsammans
med oss!
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satsningar står utveckling av bad och
lekområden som högsta prioritet samt
upprustning och tillbyggnad av servicehus.
Från det att bolaget SkiCamp, som driver
och äger Bodens Camping & Bad samt skidoch konferensanläggningen Storklinten, tog
över har det satsats mycket på att växa för
att möta den enorma efterfrågan vi möttes
av. Nu kan vi hantera högsommarens
besökstryck och därför lämnas utrymme
att vårda, modernisera och rusta upp vår
fina camping så att ni ska trivas bättre än
någonsin.

Butiken
DET ÄR MED STOR GLÄDJE vi öppnar portarna

till vår sommarbutik i år. Butiken har
fått genomgå en riktig renovering och
är nu större och finare än någonsin. I
vårt sortiment presenteras många av
sommarens nyheter och här finns det

Gunnards barnklubb
LEKA, BUSA, PYSSLA OCH HITTA PÅ
UPPTÅG är skojigare om man är många.

I Gunnards Barnklubb blir det allt från
hemliga upptäcktsfärder på området till
pyssel, skattjakter och disco.

Barnklubben har under högsäsongen

Cykeluthyrning

Sporttältet - Team Sportia

UPPLEV BODEN PÅ CYKEL ELLER MOPED

I DIREKT ANSLUTNING TILL BADET sätter Team
Sportia upp ett “sporttält” med härliga
erbjudanden. Team Sportia som har butik i
köpkvarteret 43.an mitt i centrum anordnar
även fotbollsskola för campingens yngre
bolltrollare, se veckoprogrammet!

i sommar! Alla sevärdheter och aktiviteter
ligger på perfekt avstånd från vår camping.
Förutom dam, herr och barncyklar kan
ni hyra cykelvagnar, kärror, korgar och
barnstolar för att göra er tur så smidig som
möjligt.

öppet tisdag, lördag och söndag klockan
14.00 – 16.00 samt måndag och fredag
09.00 – 11.00. Gunnard hälsar barn
mellan 4-11 år välkomna. Samling sker i
Barnklubbs-rummet i stora servicehuset.

SPIONOPERA

Sommaren 2013 fick vi en ny granne i form
av en teater. På Kläppenteatern sätter
de upp en spionopera om en spion som
inte var en spion och en opera som inte
riktigt är en opera – Alltså en glädjefull
musikteaterupplevelse! Premiär 4.e juli!

Minigolf
UTMANA DINA VÄNNER, FÖRÄLDRAR ELLER
GRANNAR över 18 hål. I direkt anslutning till

campingen driver Hornskroken IF vår
minigolfbana. Hornskroken IF anordnar
också bollskola för de yngre, se veckoprogrammet!

Anmälan och betalning görs i receptionen.

Priset är 50 kr, inklusive mumsigt fika!
Anmäl er i god tid!

Aktiv semester
VARFÖR INTE KOMBINERA er semester med

Runt campingen finns områden
perfekta för cykling, både av den mer
extrema sorten i terräng som den mer
avkopplande motionscyklingen. Trampa runt
på campingen med stil i en av våra populära
trampbilar, kom dock ihåg att kika förbi och
boka en tid då trampbilarna ofta är ute och
kör!

glädjefylld och härlig träning? Våra vänner
på nystartade Strand Fysicenter kommer
i sommar att anordna gruppträning två
dagar i veckan, se veckoprogrammet!

www.klappenteatern.se
KLÄPPENFESTIVALEN

Helgen efter midsommar arrangeras det
gratisfestival på kläppenområdet alldeles
bredvid campingen! Festivalprogrammet
presenterar skön musik, underhållning och
god mat med lokal prägel.
NORGEDAGEN

Upplev Boden
VI ARBETAR FÖR ATT TILLSAMMANS skapa
en levande stad med en aktiv central
kärna som kantas av många guldkorn.
Därför försöker vi skryta både här i vår
campingtidning och på vår hemsida om allt
ni kan se och göra. Nedan presenteras ett
urval av sommarens höjdpunkter.

I Boden firar vi Norge den 17 juli! Läs mer
om detta längre fram i tidningen.
SOMMARMARKNAD

I sommar anordnas det sommarmarknad på
hembygdsområdet, 25 – 27 juli.

För fullständigt evenemangsprogram och tips se www.upplevboden.nu
eller besök vår reception så ska vi gladeligen
guida er rätt.

VECKOPROGRAM - JULI

ORDNINGSREGLER

MÅNDAG

TORSDAG

FLYGRÄVEN GUNNARDS BARNKLUBB

HORNSKROKENS/MINIGOLFENS

Kl. 09.00 - 11.00

bollskola 6 - 12 år
Kl. 11.00 - 12.00

1. UPPSTÄLLNING Husvagn
ska stå med draget mot vägen. Avståndet mellan campingenheterna ska vara
minst fyra meter.

9. BOLLSPEL Lek och spel
med boll är endast tillåtet på särskilt
anordnade platser. Se kartan på sista
sidan.

2. LUNGA Husvagnar och husbilar
ska ha så kallad ”lunga” eller annat
förslutet kärl för avloppsvatten.

10. HÄNSYN Tänk på grannarna,
använd radio och musikinstrument med
hänsyn. Detta innebär låg ljudstyrka om
dagen och tystnad kl. 23.00 - 07.00.

TEAM SPORTIAS FOTBOLLSSKOLA

6 - 12 år
Kl. 11.00 - 12.00

BOWLINGMÄSTERSKAP för vuxna på

VATTENGYMNASTIK

med Strand Fysiocenter
Kl. 18.15

Strajk Alley, 2-mannalag, 2 serier
Pris 250 kr./lag
Drop-In

FREDAG

TISDAG

LÖRDAG

HORNSKROKENS/MINIGOLFENS BOLLSKOLA

6 - 12 år
Kl. 11.00 - 12.00

FLYGRÄVEN GUNNARDS BARNKLUBB

Kl. 14.00 - 16.00
POWERWALK

med Strand Fysiocenter
Kl. 11.00

ONSDAG
FUNBOWL PÅ STRAJK ALLEY

barn & ungdomar
Pris 50 kr.
Kl. 15.00 - 16.00
WESTERN FARMS

kända och ökända karaktärer
besöker Bodens Camping
Kl. 18.00

FLYGRÄVEN GUNNARDS BARNKLUBB

Kl. 09.00 - 11.00

TEAM SPORTIAS FOTBOLLSSKOLA

6 - 12 år
Kl. 11.00 - 12.00

FLYGRÄVEN GUNNARDS BARNKLUBB

Kl. 14.00 - 16.00

SÖNDAG
FLYGRÄVEN GUNNARDS BARNKLUBB

Kl. 14.00 - 16.00

3. ANKOMST Vid ankomst
till campingen ska anmälan göras i
receptionen. Följ noga anvisningar som
ges. Om ni kommer sent på kvällen
undvik onödigt buller. Avgiften betalas
enligt campingplatsens anvisningar.

11. BILTVÄTT Biltvätt på

campingområdet ska ske på anvisad
plats mellan kl. 09.00 - 21.00.

12. HYGIEN Personlig tvagning,

4. TÄLT Tältare ombedes respektera

klädtvätt och sköljning ska ske vid
anvisade platser.

5. HASTIGHET

13. AVFALL Avfall ska källsorteras
och läggas i anvisade kärl i avfallsbodar
och containers.

anvisat tältområde.

Hastighetsbegränsning på
campingområdet är 20 km/h.

6. MOPED Trafik med moped

är endast tillåtet till och från stuga,
husvagn och tält.

7. HUND Alla hundar ska

hållas i band och rastas utanför
campingområdet.

8. ORDNING Håll ordning inom

14. ÄGODELAR Ni har personligt
ansvar för Era ägodelar.

15. ORDNINGSREGLER

Givna anvisningar ska respekteras, den
som inte följer anvisningarna avvisas
från området.

16. AVRESA Vid avresa, städa
upp ordentligt efter er.

campingplatsen, det är viktigt för den
allmänna trivseln.
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BO FAMILJEVÄNLIGT I STUGA ELLER
LÄGENHETER PÅ BODENS CAMPING
& BAD

FAMILJESTUGA

PARSTUGA

6-bäddsstuga 35 m². Komplett utrustad med spis, ugn, kyl, frys,
mikrovågsugn, TV, dusch, wc samt klimatanläggning.

6-bäddslägenhet 26 m². Utrustad med TV, mikrovågsugn, dusch,
wc och pentry. Elsanerad och handikappanpassad.

STORSTUGA

VILLA BJÖRKNÄS

G

G

Kyl

G
Städ

8-bäddsstuga 40 m². Utrustad med TV,
mikrovågsugn, dusch, bastu, wc och pentry.

2+2 bädds-, 4 bädds- och 8+2 bäddslägenheter fr. 20 till 44 m².
Utrustad med TV, mikrovågsugn, dusch, wc och pentry.
Egen entré till alla lägenheter.

BILEN parkerar du vid
stugan/lägenheten!
SÄNGLINNE kan hyras
i receptionen.
MER INFORMATION
hittar du på
bodenscamping.se

SOMMARSTUGA

4-bäddsstuga 15 m².
Utrustad med kylskåp
och kokmöjligheter.

LOFTSTUGA

4-bäddsstuga 7 m².
Utrustad med kylskåp
och kokmöjligheter.

Kyl

G
Städ

TVÅBÄDDSSTUGA

2-bäddsstuga 14 m².
Utrustad med kylskåp
och kokmöjligheter.

NATURSKÖNA KONFERENSER
– ÅRET OM
• Bo i exklusiva fjällstugor med härlig utsikt • Avnjut god mat från omsorgsfullt
utvalda råvaror • Konferera i avkopplande och naturskön miljö

Skid & Konferensanläggning

Vi har konferenslokaler för upp till 80 personer.
Välkommen att boka er nästa konferens redan idag!
0921 138 50 | storklinten.se | Endast 25 min från Boden, 55 min från Luleå
4 - Bodens Camping & Bad

Skid & Konferensanläggning

Vi finns på Storheden
i Luleå, Betongv. 7
Biltema

SOMMAR
ERBJUDANDEN!
• Powercare toamedel
+ toapapper
Nu

		

199:ordpris 219:-

• 4 stolar + bord (140x80cm)
Vi har husbilar och husvagnar
från Knaus, Dethleffs, Solifer,
Morelo och Polar. Vi har även
ett brett utbud av begagnat.

Nu

		

2 995:ordpris 3 275:-

Öppet: Mån-Tor 10-18, Fre 10-17, Lör 10-13

Betongvägen • 7 Storheden, Luleå • 0920-166 00 • www.husvagnscenter.se
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VÅRA GODA GRANNAR CAFÉ TINGSHUSET
CAFÉ TINGSHUSET

Hälsar dig hjärtligt välkommen!

STRAJK ALLEY
BOWLINGHALLEN STRAJK ALLEY FIRAR
4-ÅRSJUBILEUM till hösten och nu

pekar det mesta uppåt vad gäller
bowlingintresset i kommunen. Bland
annat har Bodens Bowlingsällskap innan
sommaren spelat sig tillbaka till Elitserien,
efter några år i den lägre divisionen. Det
var 19 år sen Boden vann SM-guld och nu
är man äntligen tillbaka och fightas om
guldet igen.

För sommarturisterna så har Strajk

Alley blivit ett populärt nöje. Inte minst
bland campinggästerna, som har väldigt
nära och kan gå dit på bara ett par
minuter. Mycket kommer årets gäster att
känna igen, men ett par detaljer är nya.

- Först och främst har vi kvar samma glada
personal som förra året och vi kommer
att ha happy hour på bowling före klockan
18:00. Förra året gällde det barnen, men i år
gäller det alla, säger Daniel Rönnbäck, som
driver Strajk Alley. - Vi kommer även att ta
ett nytt grepp när det gäller maten, med en
American BBQ-buffé varje kväll.

För alla tävlingssugna så kör Strajk

Alley en lagtävling en gång i veckan,
med minst två personer per lag. Detta
blev mycket populärt förra sommaren.
Tävlingsdag är måndag och då kan
deltagarna droppa in under dagen och spela
sina serier, med prisutdelning senare under
kvällen.

HÖSTEN 2012 så köpte Lotta Nordlunds

son det gamla Tingshuset, alldeles intill
Överluleå Kyrka. Huset byggdes redan 1834
och från den nybyggda sommarterrassen,
mellan träden, anar man det vackra Buddbyträsket.
– Jag har alltid älskat att baka, så när jag
fick den här chansen så var det en dröm
som gick i uppfyllelse, berättar Lotta
Nordlund.

På Café Tingshuset säljer hon sitt

hembakta bröd och målet är att alla ska
känna sig välkomna. Tingshuset är ett Café
på två våningar med flera olika rum med en
själ från förr. Det finns plats för 60 gäster
inomhus och nu på sommaren finns det
plats för lika många fikagäster ute på den
stora sommarterassen.
– Vi ville att huset skulle få behålla sin
ursprungliga karaktär från 1800-talet, så
vi har renoverat väldigt varsamt. Vi har en
handikappvänlig miljö och erbjuder vi även
mjölk- och laktosfritt, så att det ska finnas
något för alla, säger Lotta Nordlund.

Lotta tycker att kulturen är viktig

och därför låter hon lokala konstnärer hänga upp sina alster på väggarna inne i caféet
och samarbetar även med Bodenarr som
ordnar konserter. Som ett resultat av det
samarbetet har Café Tingshuset blivit en av
scenerna i projektet Länet Live som ägs av
BD Pop. Syftet med projektet är att skapa
speltillfällen för livemusik i Norrbotten.

Öppet från klockan 16.00 varje dag,
men regniga dagar öppnar man redan
klockan 12.00.

Med start från Midsommar har Café Tingshuset sommaröppet alla dagar mellan
12-20. (med reservation för eventuella
förändringar.)

NORRIGÅRDEN

KLÄPPENTEATERN

KENNETH OCH MARIE-LOUISE SILVERPLATZ har

SPIONOPERAN “ENBOM” gjorde stor succé

drivit Restaurang Norrigården i 17 år nu
och de går fortfarande till jobbet med ett
leende på läpparna. Ända sedan starten har
de satsat på att göra allting från grunden
för att gästerna ska känna sig hemma. När
man kliver in genom dörren så möts man
direkt av gammal och tidstypisk inredning
och konst som skickar oss ett par hundra år
tillbaka i tiden.
- Anledningen till att vi hamnade är ju den
här unika miljön. Det var som att komma
hem för oss, berättar Kenneth Silverplatz.

Norrigården är från 1700-talet och

stod en gång i Norra Svartbyn, strax utanför
stan.
Kyrkkläppen i sin helhet består av många
gamla byggnader, bland annat kyrkstugorna
som en gång i tiden fungerade som övernattningsstugor för kyrkbesökare.
- Det är en genuin hembygdsmiljö och vi gör
allt själva från grunden, berättar Kenneth
Silverplatz. – Vi tar in närproducerad mat
och råvaror från skogen, som ren och älg.
De som gillar god mat brukar bli nöjda när
de kommer hit.
För många av campinggästerna så är ett
naturligt val eftersom det ligger så nära.
Men det kommer självklart även andra turister, inte minst Norrbottningar som reser
runt för att uppleva sitt eget län.
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förra sommaren på den då nybyggda Kläppenteatern. Totalt blev det tio föreställningar och sammanlagt 2700 åskådare från
när och fjärran.

Recensionerna var mycket positiva

och i år är det dags för nya föreställningar,
med premiär 4 juli klockan 18.00. Årets
uppsättning bjuder på några nya inslag.

Sommaren, juli månad i synnerhet,

är högsäsong för Norrigården. Då serverar
man lunch, fika och middag. Norrigården
ligger barnvänligt till, utan biltrafik och med
en lekpark alldeles intill.

- Vi kör dubbla föreställningar på lördag
och söndag och vi erbjuder en pensionärsrabatt som vi inte hade i fjol.
Sedan har vi även bestämt oss för att
starta klockan 18.00, eftersom det blir lite
bättre läge med solen då, berättar Rolf
Degerlund, producent och huvudrollsinnehavare.
Sammanlagt är det 50-60 personer inblandade i projektet. Den lokala anknytningen hämtas precis som förra året från
30-talet ungdomar från Björknäsgymnasiets musikprogram. I år kommer även delar
från bodenkören Chorisma att finnas med
i uppsättningen.

- Publiken kan precis som förra
året räkna med en humoristisk och
glädjefull musikupplevelse, säger Rolf
Degerlund.

Junkfood Deluxe

FÖLJ VM FRÅN
BODENS BÄSTA LÄKTARPLATS

Irka´s Tennsmycken
Irma Laitila
Tel. 070 289 47 19
www.tennsmycken.se
Kungsgatan 19, Boden

EN SPORTBAR
FÖR HELA FAMILJEN
Testa vår kidsmeny
50:Detta inkluderar
mat, läsk och glass
(för barn upp till 12 år)

Öppettider
Mån-Tis 16-22, Ons-Tors 16-23
Fre 16-00, Lör 14-00, Sön 14-22

Öppet:
Tis -Tor 12.00 - 18.00
Fre
12.00 - 17.00
Hjärtligt Välkomna!

Sol, grill & trivsel
3x2,5 kg 100:-

Allstar – The Fabulous Sportsbar · Kungsgatan 43, Boden
Bordsbokning: 0921-163 00 · allstarbar.se

- Hemslöjd
- Tennbroderi
- Smyckeskurser
- Slöjdmaterial

Passa på!

Fina somm
a
erbjudand ren.

599:-

40:-

299:-

El-kylllåda 26 L

Grillkol 2,5 kg

Elektrisk bordsgrill

399:-

229:-

249:-

Super 5-kamp

Trädgårdsyatzy XL

Klotgrill Gastro

129:-

369:-

369:-

Brassestol

Baden Baden

Myggskrämma
Thermacell

Välkommen till OKQ8 i Norrbotten

Erbjudandena gäller sommaren 2014 eller så långt lagret räcket.

Öppet: Vard 6-22, Lörd-Sön 9-22
Brogatan 32 (500m från campingen)
0921-555 36 • www.okq8.se

För hela livet med bilen
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NORGEDAGEN
17 JULI
ÄNTLIGEN ÄR SOMMAREN HÄR och våra vänner från Norge har

kommit till Boden.

Det vill vi fira med en Norgedag på stan, berättar Lena
Granbom, Kidsen i Boden. Hela sommaren har vi aktiviteter i
centrum men den 17 juli blir lite mer speciell, då skall vi fira
Norgedagen.

Norgedagen kommer att starta redan på campingen för
att avslutas i centrum. Vår förhoppning är att Bodensarna
och våra norska gäster sluter upp, minglar runt på stan och
njuter av allt som erbjuds.
Programmet är fullmatat, bl.a. loppis, musik, tricking och
en final med Småstjärnorna i centrum. Två deltävlingar
kommer hållas på Bodens Camping & Bad den 14:e och
den 16:e juli. Alla som är mellan 6-12 år kan anmäla sig
i receptionen på Campingen berättar Madde Lundberg,
ansvarig för Norgedagen.

PROGRAM FÖR NORGEDAGEN

Fullständigt program finns på vår
hemsida upplevboden.nu och facebook
100 platser på 16 dagar

BaDEnsarE
Under vårens renovering har vi gett bastu, omklädningsrum och interiör
en ordentlig ansiktslyftning. Nu saknas bara en sista ingrediens för att
vi ska bli helt nöjda. Dig. Och du, det spelar ingen roll hur du doppar dig.
Alla badensare är varmt välkomna.

nordpoolen.com
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VÄLKOMMEN
TILL ENTER!
Hängpelargon
butiKEr, KaféEr, biOgraf, bibLiOtEK
Ochi siden.
KONsthaLL uNdEr saMMa taK

Välkommen till turistbyrån
- Vi hjälper er med tips på bo, äta, se & göra!
Öppet: Mån-Fre 10-18 • Lör 10-16 • Sön 12-16
Ni hittar oss i Enter Galleria.
Håll utkik efter oss! För i sommar kommer vi även att
finnas på Bodens Camping & Bad mellan 10-11 på
vardagarna. Vi ses!

Hängpelargon
i siden

Lek & Pyssel!

www.eurosko.com

15% rabatt på ett köp
av leksaker & pyssel
Gäller mot uppvisande
av denna kupong.

Ord. pris 250:- Nu:

150:-

bodens turistbyrå

0921-624 10 • upplevboden.nu
info@upplevboden.nu

Tel 0921-182 50

Enter Galleria - Boden

20% rabatt

www.eurosko.com
www.eurosko.com

Alltid 30-70% rAbAtt
på märkeskläder

på EN VaLFrI Vara

Hanzens Boden • Quality outlet
Storheden (Vid
tel. 0920-251805
Storheden
(vid COOP)
Coop) •0920-25
18 02
Enter Galleria
Boden•0920-25
• tel.0920-251805
0921-18616
Storheden
(Vid
Storheden
(vid COOP)
Coop)
18 16
02
Enter Galleria
Bodentel.
0921-189
Enter Galleria Boden • tel. 0921-18616
Enter Galleria Boden 0921-189 16

0921-125 12
Färgaregatan 12, Enter Galleria, Boden

NYHET! SONY

Storheden (Vid
tel. 0920-251805
Storheden
(vid COOP)
Coop) •0920-25
18 02
Enter Galleria Boden • tel. 0921-18616
Enter Galleria Boden 0921-189 16

25% XPERIA
Z2
XPERIA
Z2
XPERIA Z2NU I LAGER
NYHET! SONY

PÅ ETT VALFRITT PLAGG

XPERIA Z2

TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN. KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA RABATTER
ELLER ERBJUDANDEN. GÄLLER ENDAST KAPPAHL BODEN 15/6–15/8 2014.
MAX EN KUPONG PER HUSHÅLL.

NU I LAGER

NYHET!
NYHET!SONY
SONY

Hos oss på Life hittar du allt du behöver
för ett hälsosamt liv för hela familjen.

NU I LAGER

Stort café med eget bageri och konditori
- alltid med dagsfärska produkter.

Växtbaserade Läkemedel, Naturkosmetik, Hudvård,
Sporttillskott, Örtteer, Joyaskor, Supermat mat m.m.
Butiken vänder sig till alla som värnar
om sin vardagliga hälsa och vill komplettera sin kost med kontrollerade
tillskott av bästa kvalitet.

NU I LAGER
Välkommen in!

SONY XPERIA Z2

- 5,2 tumsskärm
www.lifebutiken.se

Enter
Boden. kamera
tel 010 – 543 36 03
- Galleria,
20,7 mpix

- Vattentålig

Alla
abonnemang
påpå
ettett
ställe.
Alla
abonnemang
ställe.

Fikabröd - Smörgåsar - Tårtor - Glass - Smörgåstårtor

Alla abonnemang på ett ställe.

Erbjudandet gäller endast nyteckning, så långt lagret dock längst tom 31/3 2014.
Erbjudandet gäller endast nyteckning, så långt lagret dock längst tom 31/3 2014.

Alla abonnemang på ett ställe.

Erbjudandet gäller endast nyteckning, så långt lagret dock längst tom 31/3 2014.

www.konditoriopalen.se

Erbjudandet gäller endast nyteckning, så långt lagret dock längst tom 31/3 2014.

Modebutiken
för henne
i alla åldrar
kläder • skor • accessoarer

Enter Galleria 0921-109 40

Utför valfri behandling så får du
25% rabatt på valfri produkt.
Medtag denna annons för att
kunna nyttja erbjudandet
Boka tid på: www.trudesfrisorer.com
0921-139 50

www.facebook.com/entergalleria

Öppettider: Vardagar 10 - 18 • Lördagar 10 - 16 • Söndagar 12 - 16
Huvudentré Drottninggatan 4, Entré Kungsgatan 51 • www.entergalleria.se
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NORDPOOLEN
NORDPOOLEN har sedan starten i december 1995 haft cirka

tre miljoner nöjda besökare.
Självklart har det också slitit hårt på badhuset och därför
pågår en längre renoveringsprocess.
Under våren och försommaren förnyas ytskikt och färgschema.

- I nästa steg blir det även att se över äventyrsattraktionerna. Förra hösten fick vi även en ny restaurang när Far
East flyttade in i huset, berättar Jörgen Bergström, chef på
Nordpoolen..

Nyligen fick även gymmet en ny ägare och där väntas
också en nysatsning för att locka fler kunder.
- Vårt badhus engagerar och berör många, det har jag
märkt nu under renoveringen.
Upplevelsen kommer definitivt bli ny och fräsch och det är
såklart väldigt positivt, säger Jörgen Bergström.

Öppettider och priser

inför nyöppningen i sommar hittar man lätt
via Facebook och www.nordpoolen.com.

HAVREMAGASINET
HAVREMAGASINET bjuder på två större konstutställningar

denna sommar.

Temat för utställningen “Pussy Riot and The
Cossacks” är rysk protestkonst från 70-talet och framåt.

Ämnet är såklart högaktuellt med tanke på Rysslands
intrång på Krimhalvön och oroligheterna som nu följer av
detta.
Efter ett och ett halvt år av tålamod och hårt arbete har
man bland annat lyckats knyta till sig det världsberömda
konstkollektivet Pussy Riot. I hemlandet har de fängslats
på grund av sin konst, som nu äntligen ska visas på
Havremagasinet i Boden.

- Det är inte helt oproblematiskt att ordna en sån här
utställning. Rysk byråkrati försvårar en hel del. Dessutom
tar konstnärerna stora risker i Ryssland, berättar Sara
Edström, informatör på Havremagasinet.
Alexander Kosolapov “Mclenin’s” 1991
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Förutom Pussy Riot så får besökarna möjlighet att se konst
från över 40 ryska konstnärer, aktiva i olika perioder över
fem decennier.
- Man ska absolut passa på att gå på en visning så att man
får allt berättat för sig, så man får en förståelse för det
historiska, menar Sara Edström.

Den andra stora utställningen har fått namnet “Efter
Bodenskolan” och temat är samtida konst med rötterna
i Boden. Den kända “Bodenskolan” växte fram under
50-60-talen, med namn som Bertil Linné, John Thorgren
och Stig Sandberg. Konstnärer som spelat huvudrollerna vid
tidigare sommarutställningar på Havremagasinet.
Och nu är det alltså dags att rikta strålkastarljuset mot
konstnärer som är verksamma idag.
- Det handlar om samtida bodenkonstnärer i exil, bland
andra Yessiqa Lövbrands konst som aldrig visats tidigare,
berättar Sara Edström.

Som inramning av konstutställningarna så
är Havremagasinets militärhistoriska betydelse också
intressant. Byggnaden ritades av Erik Josephson och stod
klart 1912. Fram till 1950 användes det av försvarsmakten
till förvaring av havre.
År 2001 blev det skyddat som kulturminne av regeringen
och nu har det alltså blivit ett centrum för konsten, inte
bara i Boden, utan för hela Norrbotten.
Nästa kapitel skrivs mellan premiären den 28:e juni, fram till
avslutningen den 28:e september.

Bodens Camping & Bad - 11

ENTER GALLERIA
ENTER GALLERIA, mitt i centrum, består av

tolv butiker, anrika Konditori Opalen och
turistinformationen. I huset finns även
biblioteket och Bodens Konsthall.

Shoppa i Boden

Hitta allt du behöver i Boden, allt från småstadens charmiga
affärer med personlig service till stora kedjebutiker.

Mikael Carlsson är gallerialedare och berättar att besökssiffrorna går stadigt uppåt nu.

KÖPKVARTERET 43:AN

- Vi har omkring 25-30 000 besökare per
vecka i Enter. I Juni och augusti kommer vi
att ha kvällsöppet och det gör såklart mycket för butikerna, berättar Mikael Carlsson.

MYCKET HAR HÄNT i Bodens centrum de
senaste åren. Den största förändringen är
nog att nybyggda Köpkvarteret 43:an står
där Åhléns fanns tidigare.

Enter satsar även på kulturaktiviteter med jämna mellanrum. Då är

Huset ägs av Wiksténs Fastigheter och
kombinerar affärslokaler med lägenheter
som riktar sig mot målgruppen 55+. Här
huserar stora kedjor som Team Sportia,
Kicks, Subway och Jysk, men även Fitness
24 seven och den populära sportbaren
Allstar. Nu pågår även förhandlingar med
andra företag som vill etablera sig.

det framförallt körer och band med lokal
prägel, eftersom man vill lyfta fram Bodens
kulturliv.
HJÄRTAT och den mest naturliga mötesplatsen i Enter är Konditori Opalen. Där kan
man pausa från shoppingen, fika och äta en
mycket omtyckt lunchbuffé.

- Förhoppningen är också att vi snart ska
kunna göra klart med nya etableringar i
Enter. Förhandlingar pågår, men än är inget
klart, berättar Mikael Carlsson.
Öppettider är måndag till fredag 10.0018.00, lördag 10.00-16.00 och söndag
12.00-16.00. Kvällsöppet 26 juni och 28
augusti.

- Det kommer förhoppningsvis bli klart med
nya etableringar närmaste tiden. En spännande nyhet nu under sommaren blir en
segway-uthyrning som finns på hörnet ut
mot Kungsgatan, berättar Dennis Wikstén,
VD på Wiksténs Fastigheter.

Bakom initiativet står företaget Segway
I Norr och de erbjuder både prova-på-turer
på 10 minuter, upp till 5 timmar.
Från och med den 23 juni kommer de även
att erbjuda guidade turer i stan, med berättelser om Boden.
Förutom kvällsöppet på stan den 26 juni och
28 augusti så kommer butikerna att tuffa på
med fina sommarerbjudanden.

WESTERN FARM
WESTERN FARM ÖPPNADE PORTARNA FÖR
FÖRSTA GÅNGEN 1999 och med åren har

det blivit ett flaggskepp för nöje och
underhållning i Boden.

Lisa Eklund är platschef sedan ett par år
tillbaka och ser nu framemot att välkomna
tusentals besökare under några hektiska
sommarveckor.
- När besökarna kliver in här på området så
är allt tidstypiskt för 1879 års vilda västern.
Alla dagar är olika varandra, med nya
besökare och nya upptåg. Det bästa med
jobbet är att få se hur barnen lever sig in,
berättar Lisa Eklund.

Sommarparken sysselsätter drygt 30
personer, varav många är ferieungdomar.
Förutom “Wild west musical and stunt
show” så anordnas i år även en artistskola
för barn och ungdomar.
I artistskolan får deltagarna under tre
sommardagar lära sig teater, sång, dans
och show. Skolan vänder sig till barn mellan
8-13 år och leds av utbildade sång-, dansoch teaterlärare. Deltagarna får sedan delta
som karaktärer i nöjesparken och i den
artistskolans avslutande finalshow.
- Under sommaren så besöker våra kända
karaktärer även Bodens Camping och det
brukar vara väldigt populärt, berättar Lisa
Eklund.
För den äldre publiken så kommer de stora
festkvällarna locka mellan 2000-3000
gäster från hela Norrbotten.

Säsongsavslutningen går av stapeln på

lördag den 2:a augusti, med stora band som
Alcazar och The Refreshments.
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Sommarparken

har öppet mellan 8 juli och 8 augusti,
tisdag-lördag mellan 12.00-16.30.

500 m2 GODTERI

“Velkommen til
barnas paradis”

1

2

Beg Hyr-Bluray
Köpfilmer
3 för 99:Beg Hyr-DVD
5st för 100:- (med fodral)
8st för 100:- (utan fodral)

3

Åpent: Måndag - Lördag 12-22 Söndag 12-22
Telefon: 0921-149 20
www.godisarenan.se

TESTVINNARE

Kontakta
butiken
för pris

1995:CANDY CFL195/1E

Zibro P229 Luftkonditionering

Smidigt litet kylskåp med energiklass A+
Kylskåpet CFL1951E från Candy är ett
praktiskt och flexibelt litet kylskåp med
energiklass A+. Det passar utmärkt för dig
som behöver lite extra kylutrymme men inte
vill ha ett fullstort skåp. Nettovolymen 130 l.
Inredningen är flexibel, flytta om hyllor och
dörren kan hängas om. Candy har en antibakteriell behandling som bidrar till att hålla
dina matvaror och kylskåpet fräscha längre.

Det vertikala utblåset ger högre komfort än
vanliga luftkonditionerare som blåser framåt
eftersom drag förhindras.
Användaren kommer därför inte att känna den
kalla luften från maskinen, utan bara känna att
rumstemperaturen sjunker och blir behagligare.
Höjd
390 mm
Djup
745 mm
Ljudnivå
52 dBa
Energieff.
2,7

Bredd
440 mm
Färg
Annan
Kyleffekt
2900 kw
Energiklass
A

20:-

399:PICCOLINO

Läcker portabel kolgrill som är perfekt att
bära med sig, och enkel att förvara då den
tar lite plats. Kvalitetsgrill som levereras
med:
•
•
•
•

Helemaljerat klot
Praktisk kolbehållare invändigt
Varmhållningsgaller invändigt.
En rostfri grilltång medföljer, som enkelt
kan placeras på benställningen.

43dB, Nettovol: 130 L, Energiklass: A+

ord. 59:ENGÅNGSGRILL
GREEN BOX BBQ
Miljösmart engångsgrill, den första i sitt
slag! Innehåller briketter som ger en lång
glödtid. Förbehandlat med tändmedel,
bara att tända på påsen. Bränner ej sönder
underlaget tack vare bottenplattan.
Green Box BBQs grillskål kan slängas i
papperskorgen/komposten och förmultnar.
OBS: Grillgallret kan vikas ihop och ska
sorteras som metallskrot efter användning

DELBETALA MED ELON MASTERCARD
Med ELON MasterCard har du alltid upp till 2 månader räntefritt på alla dina köp,
både hos ELON och 25 miljoner andra inköpsställen världen över!
Försäkring på köpet: Betala hela ditt köp med ELON MasterCard och aktivera
kortet inom 2 månader efter att du fått hem det med posten! Då får du utan
extra kostnad en försäkring som täcker reparationskostnader i upp till 5 år vid
inre elektriska, elektroniska eller mekaniska fel. Kreditgivare: GE Money Bank.
För fullständiga villkor, prata med personalen i din ELON-butik.

BODENS VITVARUEXPER T

BODENS VITVARUEXPERT

Öppet måndag - fredag 09.30-18.00, lördag 10.00-16.00

Elon/Lekon | Pontonjärvägen 6a (vid Godisarenan) | Tel. 0921-172 20
Öppet måndag - fredag 09.30-18.00, lördag 10.00-14.00
Bodens Camping & Bad - 13

Campingt
Paketerbjudande		

150 kr *ca 130

AQUASOFT 4-p toapapper & Power Care saneringsvätska

995 kr *ca 865
Mattor löpmeter från 		 225 kr/m *ca 195
Förtältmattor färdigkapade från 		

Torkställningar, Småplaggshållare, Förvaringsmöbler,
Korgar, Diskkorgar, Grillar, Muggar, Vinglas, Ljus,
Melamin mixa själv servis, Kryddburkar, Salt & peppar
kvarnar, Goliat bord, Kuddar, Kökshanddukar, Serviser mm.
Samt mycket mer både tillbehör och reservdelar
till husvagnar och husbilar.
OBS! Priserna gäller så långt lagret räcker med reservation för slutförsäljning.
* Enligt växelkurs 15 maj 2014, reservation för valutakursändringar.

Husvagnar och husbilar
i alla storlekar och prisklasser, kolla vårt stora
utbud!
14 - Bodens Camping & Bad

tillbehör

Gjutvägen 8 (vid svensk bilprovning)
0921-180 50
www.bothniafritid.se
Öppettider: Vardagar 10.00-17.00 Lördagar 10.00-14.00
Visning övriga tider, ring Thomas eller Hasse!
Telefon butik: 0921-180 50 Thomas 070-690 85 83
Hasse 073-180 26 43
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Sommar med
Laitis!

”Ferax” Kompressor
• 2 hk kompressor 24 l tank
• Mutterdragare ½ ”
• Spiralslang 4 m
• 3 st hylsor med teflon
• Ringtrycksprovare
• Handskar
• Däckpåsar
• Fett
• Märklappar

Alkotestare

Dräger Alcotest 3000
Art.nr. KI D8320760.
Proffsutrustning för alla - nu kan även du
vara helt säker! Denna alkotestare har sitt
ursprung i polisens utrustning med
mätsäkerhet.

3.495:Myggskydd

NJPRIS!
A
P
M
KA

Art.nr. 102002.
ThermaCELL. Effektivt skydd
mot mygg och knott.
Ger en skyddszon
på 20 m2.

1.495:-

319:Kyl- och
värmebox
Art.nr. 35-100045.
Drivs med 12 eller 230V med
både kyl- och värmefunktion.

598:Fritidsbatteri

Art.nr. 812071000 B912. Varta Professional.
Lämpligt som startbatteri och till mindre förbrukning. 75 Ah. 120 cykler. 600 A kallstartström. Tripp-/läckagesäkerhet

Olja 5 liter

Takbox Autoexperten
Art.nr. TH 693103. AX Thule Ocean 700. Specialdesignad, 232x70x41 cm,
450 liter, maxlast 50 kg. Öppningsbar på höger sida, monteras med
u. bygel, centrallås. Hjälp med montering 150:-

Art.nr. LM-1301. Delsyntet 10W40.
Ord. pris: 399:-

Grillkol

Vindelkol.
100% ren
Norrlandsskog.
Art.nr. KOL90.
90 lit.

249:745:-

Art.nr. KOL18.
18 lit.

NU

259:- 79:-

2.895:-

Pulver
brandsläckare

PE6TEA-SE/FI
6KG 55A 233B C
Art.nr. 600070-60.
Standardmodell.

479:Vi har rese
rvdelar
till alla bil
modeller.
Sök

Delbetala med Laitiskortet,
ränte- och krångelfritt!

på www.la

itis.se

Boden: Hermelinsgatan 1. Tel: 0921-510 35
Gällivare | Kiruna | Luleå | Pajala | Piteå | Skellefteå | Umeå • www.laitis.se
16 - Bodens Camping & Bad

VÄLKOMMEN TILL

VILDA VÄSTERN

SOMMARENS ÄVENTYR
FÖR HELA FAMILJEN
När du stiger in genom portarna blir du medborgare
i den vildaste västernstaden av alla, Shadow Creek.
Här finns massor av aktiviteter för hela familjen.
Människorna, husen och händelserna
- allting tidstypiskt 1879.

GUIDAD TUR PÅ TREEHOTEL - Hör berättelsen om hur

allting startade. Efter en kort promenad bort från Brittas Pensionat
visar sig trädrummen, där ni guidas och har möjlighet att titta in i
någon/några av de världsberömda hotellrummen uppe bland talltopparna.

G*TIVOLI
XKASTNIN Y TAG
Y
*
G
IN
N
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RCHER
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BULLRIDIN HÄSTSHOW*LINE
G
*
R
HOPPNIN
SHOWE
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V
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T
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E
R
JOS
ING
TERNSTO
LJÉ*WES ALAS*VAGNSÅKN
FOTOATE
K
N
R
G
A
IN
B
*
N
T
LLE
*BARNRID
HÖGA FA
MÅLNING
ANSIKTS
YTTE
PISTOLSK

Möt karaktärerna
på Western Farm

TREETOP ZIPLINE - Fastspänd i en säkerthetssele och till-

• Sheriffen Charles Lagen och ordningens man
• Miss Nellie - Stadens skolfröken
• José - Den roliga mexikanen
• Scarface - Vilda västerns
mest fruktade skurk

sammans med våra erfarna guider får åkaren uppleva en två och
en halv timme lång adrenalinfylld färd nedför berget i hastigheter
upp till 50 km/t. Banan sträcker sig över sex plattformar på tre till
nio meters höjd, där den längsta åkturen 125 meter.

Kom och träffa
Herman!

HET *
* ÅRETS NaY
mma

Sveriges enda kamel
norr om
Dalälven!

Jose’s m
flyttar in

ela

Mama Consu

*******************************************************************

ÖPPETTIDER

Treehotel/Brittas Pensionat
Edeforsväg 2 A
960 24 Harads
Telefon: +46 (0)928-104 03
treehotel.se

TISDAG-LÖRDAG
8 JULI - 2 AUGUSTI
kl. 12.00 - 16.30

Andra dagen gratis
(Fråga efter entréband vid utgången)

0921 - 151 00 • info@westernfarm.se • www.westernfarm.se
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HÅLL FORMEN I SOMMAÄSTER
INGG

- EXKLUSIVT FÖR CAMP

DAGAR KL 18.15

VATTENGYMPA, TORS
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Passet pågår ca 45 minu

AGAR KL
POWERWALK, TISD
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- PÅ BODENS CAMP

ster)

(Gratis för alla campinggä
11.00
r)

ratis för alla campinggäste

Vi går ca 45 minuter (G

NORGEKORTET
och orkar hos oss.
Träna så mycket du vill
ingspass och gym!
Här finns både gruppträn
der
1- eller 3-veckors perio
Norgekortet köper du för
SCHEMA
ränningar finns att
Schema för våra gruppt
dens Camping
läsa i receptionen på Bo
HAR DU ONT?
& fysioterapeuter till
Vi har allt från massörer
dig.
naprapater som hjälper
RING OCH BOKA TID!
.00
ÖPPET KL 05.00 - 23
För dig med kort
VÄLKOMMEN

Ny kolgrill med
kvalitetskött!
FÖRRÄn sTervTeras vår
are
under somm
r
a
m
m
o
s
a
h
Fräsc
é
förräktutrnsa dbeliukaﬀtesser
med kalls

center
STRAND Fysio
2
Kungsgatan 2
) 921-139 00
Telefon: +46 (0

ADRESS: LULEVÄGEN 2 BODEN TELEFON: 0921-155 55
MÅNDAG - TORSDAG 11.00-22.00 FREDAG 11.00-01.00
LÖRDAG 13.00-01.00 SÖNDAG 13.00-22.00
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Sommaraktiviteter
Rörelse

G
S
R
F
E
O
B
RTET
D
Ö
R
EN DEL AV BODENS FÄSTNING

12 maj – 24 augusti
Besök vår populära barnutställning! Här kan du
krypa in i berget och försöka hitta vägen ut.
Balansera på stocken – men akta dig för
krokodilen som lurar i vassen. Du får också testa
nya utmaningar där det gäller att balansera och
våga klättra.

• Guidade turer sker dagligen
11.00, 12.00, 13.00 o 14.00.
(23/6 - 10/8)
• Fika på bergets topp i ”markan”
• Kombinationsbiljett för besök på
Rödbergsfortet och Försvarsmuseum finns att köpa på båda
anläggningarna

Special uppdrag - En utställning om
specialförband i världen

1 juni – 7 september
Specialförband är militära förband med särskild
utbildning, utrustning och kompetens. Vad är
deras uppgifter? Vad har de för utbildning?

• Bussturer till Bodens Fästnings
Hemliga Platser avgår varje
onsdag kl 14.00 i juli.

"Konst för nöjes skull"

Guidade turer till
Bodens Fästnings
Hemliga Platser

Vecka 25 - 32, mån - sön kl. 11 – 16
OBS! 20 och 21 juni stängt.
Kombinationsbiljett till Försvarsmuseum
och Rödbergsfortet finns att köpa på båda
anläggningarna under veckorna 26 – 32
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Museiloppet – en tävling på hinderbana
för barn varje dag mellan
kl. 14 – 15. Är du lika vältränad som
soldaten? Diplom till alla.

Sommaröppettider &
sommaraktiviteter

Rö

1 juni – 7 september
En konstutställning i olika stilar och tekniker
producerad av Bodens konstförening.
Föreningens medlemmar har konst som
hobby och målar för att det är roligt, precis
som titeln i utställningen.

Information och bokning Fästningsguiden
070-266 31 62 • 0921-48 30 60
www.rodbergsfortet.com
rodbergsfortet@rodbergsfortet.com

Öppettider övrig tid på året
onsdag-söndag kl 11-16
Granatvägen 2, tel 0921-628 00
www.forsvarsmuseum.se

Bodens nya mötesplats

KÖPKVARTERET 43:AN
Mitt i Bodens centrum

ÖPPETTIDER
Mån - Fre kl. 10 - 19
Lördag kl. 10 - 16
Söndag kl. 12 - 16
Kvällsöppet 26 juni
och 28 augusti.
Köpkvarteret 43:an är Bodens
nya mötesplats. Vi ligger mitt
i Bodens centrum med entré
från medborgarplatsen samt
parkeringshuset som har
över 150 parkeringsplatser.
Utöver attraktiv shopping
erbjuder vi även träningsanläggning, restaurang samt
apotek.
Varmt välkomna till
Köpkvarteret 43:an!

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

www.43an.se
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RÖDBERGSFORTET

ett tjugotal erfarna guider som själva har ett förflutet i det
militära, på olika nivåer.

RÖDBERGSFORTET ÄR EN DEL AV BODENS FÄSTNING och byggdes

- Många av besökarna har gjort lumpen i Boden själv,
medan andra har äldre släktingar som varit här under sin
militärtjänstgöring.
Det som imponerar mest på besökarna är att allt är handgjort och att all sten körts bort av hästar, berättar Sally
Sundbom.

Sally Sundbom driver besöksverksamheten uppe på
Rödbergsfortet med guidade turer. Till sin hjälp har hon

En runda tar cirka en och en halv timme och då får
besökaren följa med in i gångar och rum och höra hur det
var att leva och bo där när fortet var aktivt.

mellan år 1903 och 1908.

FÖRSVARSMUSEUM
FÖRSVARSMUSEUM I BODEN HAR FUNNITS SEDAN 2006.

Utställningsytan på totalt cirka 1800 kvadratmeter. Chefen
på Försvarsmuseum i Boden, Annakarin Rönnbäck, har varit
med sedan starten. Med sig har hon haft en lika trogen personal, som jobbar året runt för att planera och genomföra
utställningar.
- I sommar kör vi en jätterolig barn- och familjeutställning
som har varit mycket efterfrågad.
Vi har fått många skolbokningar både från förskola och
grundskola, berättar Rönnbäck.

Basutställningen heter “Norrlands lås” och den löper
året runt, även under sommaren.
Tidslinjen för den utställningen börjar år 1900, då den
svenska regeringen fattar beslutet om att bygga Bodens
Fästning.
Syftet med bygget var att skydda Sverige från ett nordligt
intrång och då var Bodens läge optimalt.
Rödbergsfortet och försvarsmuseum

i Boden erbjuder besökarna en kombinationsrabatt, för
att så många som möjligt ska få en ännu bättre bild av
helheten. Biljetterna behöver inte användas samma dag. En
av målgrupperna är självklart skolorna och där är intresset
stort.
- Vi kommer även att erbjuda en särskild utställning om
specialförband. Där får man veta allt om hur de är utbildade
och vad de gör.
Sen har vi roliga hinderbanor inne och ute som vänder sig
både till yngre och äldre barn, berättar Annakarin Rönnbäck.

Utöver de egna utställningarna så har försvarsmuseum ett samarbete med bodens konstförening som kommer
att ställa ut hela sommaren, mellan 1 juni och 7 september.
Ordinarie biljettpris är 60 kronor för vuxen och 40 kronor
för ungdom.
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Sally har själv jobbat inom försvaret som civilanställd under
hela sitt vuxna liv och det märks att hon brinner för det här.
Precis som många av de ca 6000 besökare som kommer
varje år. Intresset för militärhistoria är stort.
Rödbergsfortet är även en avgörande del av Bodens historia. Det var omkring Bodens Fästning som kommunen växte
fram och det påverkar oss än idag. Turens avslutning ger en
mäktig vy uppe från “hjässan”. Man får en känsla av samhörighet med kommunens och hela landets historia.

Rödbergsfortet har sommaröppet för guidade turer
mellan 23 juni och 10 augusti.

KOMBINATIONSBILJETT

Kombinationsbiljett med Rödbergsfortet och Försvarsmuseum är att
rekommendera och behöver inte användas samma dag.
Köp kombinationsbiljetten på
Försvarsmuseum eller på Rödbergsfortet.

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22

Välkommen till
ICA Kvantum i Boden

– butiken som önskar att vara bäst på mat!

•
•
•
•
•
•
•

Vår färskvarudisk erbjuder allt från havets läckerheter till skogens vilt
En välfylld salladsbar med mat för stranden, picknick eller grillen
Nybakat bröd varje dag i vårt stora fina butiksbageri
Nygrillat varje dag
ATM
Postservice/paketutlämning
Förbutik med spel

Färskvarukvalitet

Du får dubbla ersättningen tillbaka om
du ej är nöjd med en färskvara hos
oss. (Kött, chark och fisk). Regler:
Medtag varan och kvitto. Tar du med
endast varan utgår 100% ersättning.

An��r� Br��ns�r��,
��� I�A-h�n�l���

BODEN. Tel 0921-189 20
ÖPPET ALLA DAGAR KL 8-22

200 GRATIS
P-PLATSER

RABATTKUPONG

RABATTKUPONG

Gäller när du handlar andra varor för 300 SEK

Gäller när du handlar andra varor för 300 SEK

50

30

COCA COLA

TRÄKOL/
BRIKETTER

SEK

SEK

RABATT PÅ

RABATT PÅ
24x33 cl

BODEN

2,5 kg

BODEN
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Kungsgatan, utanför entrén till Enter galleria.

Gångbanan på Kungsgatan ner mot Kyrkgatan.

ETT NYTT CENTRUM VÄXER FRAM
I BODEN.
Nu arbetas det för fullt med att färdigställa
Bodens centrum.

Kungsgatan, utanför konditori Opalen.

MÅLET ÄR ATT CENTRUM SKA PASSA ALLA, OAVSETT
FÖRUTSÄTTNINGAR. Fokus ligger på människan och inte

på fordonstrafiken. Nya centrum beräknas vara färdigt i
oktober 2014.
Den största skillnaden i centrum blir att gång- och körytor
får samma nivå. Det leder i sin tur till mer utrymme. Oavsett
om du går, åker buss, cyklar, kör bil eller tar dig fram på
annat sätt.

MER INFO

Ytterligare information om projektet hittar
du på de digitala skärmarna i Enter galleria
samt i Köpkvarteret 43:an.

Ett säkrare centrum

Utökade gångfartsområden ger ett centrum där alla kan
känna sig trygga. I ett gångfartsområde sker all trafik på
de gåendes villkor. Fordon, även
cyklar, har väjningsplikt mot gående.
Den hastighet som hålls ska kunna
jämföras med gångfart. Parkering är
endast tillåtet på specifika parkeringsplatser.

Fotograf: Staffan Lind, Editerat

Medborgarplatsen får fler mötes- och sittplatser.

En trevligare stadsmiljö

anders selström,
vatten & miljöbYrån.
bygg-ledare för
centrumprojektet.
070-287 35 90
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Foto: Mats Engfors, Fotographic

Foto: Thords Foto

I Bodens centrum hittar du både caféer, butiker och restauranger inom gångavstånd. Tillsammans med fler nya
mötes- och sittplatser, finare parkmiljöer och plantering av
träd kommer trivseln att öka. Detta skapar förutsättningar
för ett levande centrum i Boden.

Magdalena Nilsson,
Tyréns. Informationsansvarig för centrumprojektet.
010-452 37 21

FÖLJ UTVECKLINGEN

För att läsa mer om nya centrum, följa med
i utvecklingen och se bilder från arbetet
besök gärna hemsidan boden.se/centrum.

STORA TRAVDAGAR
Sommaren 2014 på Bodentravet
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Torsdag 7 augusti

Fredag 4 juli

Första start 18.20

Första start 18.20

Björnkampen

70års Jubileum!
Vi fyller 70 år och detta firar vi med
vår huvudsponsor Bodens Kommun
och några samarbetspartners.
Dagens sponsorer bjuder
på fri entré för alla samt
aktiviteter för barnen.
Köp Jubileumsboken..........250:Av Anders Hjortenklev.

70 år med
BODENT
RAVET
De stora
hästarn

a - tränarna

- loppen
och mycket

mer - i
ord och
bild

Se kuskeliten
tävla om de
åtråvärda björnspjutet.

Tony Wallin,
2013 års
vinnare av
Björnkampen.
Övriga tävlingsdagar och information
besök norrtrav.se
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www.bodentravet.com
Tel 0921-530 40
Boka bord 0921-140 70

NN I Nyy rrnn llkkkkk

STRAJKALLEY.SE • BROGATAN 36E • TELEFON: 0921- 160 70

Välkommen till guidade turer till
Bodens fästnings hemligheter.
Bodens fästning är Sveriges största militära projekt någonsin och
en av världens största fästningar.

Vi tror inte på genvägar, när det gäller
matlagning. På Suzie Q’s gör vi allt
från grunden av dom bästa råvarorna.

Lunch

(Mån - Fre)
Kl 11.00 - 14.00
American Dish 85:Veckans Burgare 95:av egen mald högrev
hög

VV hhh

Med rätter som
* Tiger Ribs
* Rib Eye Steak
* Chicago style
Pan Pizza
* Ribs and Wings
* King Bu
Burger
+ en hel del till.
Öppen tider.
Mån- Lör 11.00 - 21.00

lsttnnigg rrriiieeee

Tågstationen Boden. Boknings tel 073- 828 14 14
WWW.SUZIEQS.SE eller FACEBOOK/Suzie Q s Cafe & Diner

Guidade turer! Under tiden 26 juni - 6 aug
kan du besöka två försvarsanläggningar
av olika karaktärer som beskriver försvaret
av fästningen och livet utanför forten. Terrängen innehåller lättvandrade stigar med
kortare partier av stenig skogsmark, varför
grova skor rekommenderas.

LEÅKERSFÄSTET.

Måndagar kl 1500 och kl 1900.
Samling vid Leåkersfästet. Parkering
finns. Vi studerar Leåkersfästet och
infanteriförläggningen och fortsätter till
en strålkastarställning och ett par artilleriställningar. En stig leder oss sedan
till Leåkersskansen med pansarhinder,
stridsställningar, skyddsrum, splitterskydd och den 75 m långa ”korven”.
Korven består av 137 skottgluggar för
gevärsskyttar, en glugg för två kulsprutor
samt tre observationsplatser.
Promenad: ca 2 km, Tid: ca 75 min.

SÖDRA ÅBERGSFORTET mm.

Tisdagar kl 1500 och 1900. Samling
vid infarten till fortet. Parkering finns.
Vi studerar tekniken för transport av de
tunga kanondelarna upp till forthjässan.
Den tyngsta delen vägde 25 ton. Vi går
upp på infanteriförläggningens tak och
studerar forthjässan och den fantastiska
utsikten till alla forten. Vi studerar fortets
konstruktion, en strålkastarställning och
ett observationsvärn.
Promenad: ca 1,5 km, Tid: ca 60 min.

Pris: 100 kr

per person/familj inkl. 1 st fästningskarta.
Anmälan: 070-373 98 53
Vägbeskrivning finns på Turistbyrån
Bertil Webering, Pensionerad
officer och fästningskännare.
Bodens Camping & Bad - 23

Innbydelse til fest i sentrum

– Kom som du er, ung eller gammel!
JOHAN ÅSTRÖM
Tekniker

DANIEL HOTTI
Tekniker

JOHAN LINDGREN
Kundmottagare/
tekniker

7BESÖKA OSS!

GODA SKÄL ATT

• Vi servar och reparerar samtliga bilmärken
inklusive lätta lastbilar.
• Vi ingår i MECA Car Service

17 juli kl 14-17

• Vi har mångårig erfarenhet och kunskap
• PRISGARANTI – Ring oss så berättar vi mer eller
besök vår hemsida för ytterligare information

PROGRAM

• Vi innehar lånebil samt MECA Assistansservice

13.30 Karneval från Campingen

14-17 Ansiktsmålning

• Kostnadsfri besiktningskontroll

14.00 Let´s dance

14-17 Loppis på gågatan

• Försäljning av däck - vi tillhandahåller dom flesta
däckfabrikaten, balansering av däck, reparerar
och lagning av däck etc.

15.00 Trollerishow för hela familjen 14-17 Hoppborgar
16.00 Final i Småstjärnorna

14-17 Popcorn, sockervadd

16.45 Tricking
17.00 Prisutdelning 		
			Småstjärnorna

Boka tid på bodensbilservice.se eller på telefon 0921-23 100
Öppettider Mån-Tors 07.00-16.30 Fre 07.00-15.30

Nylandsvägen 3 (Torpgärdans industriområde)
johan@bodensbilservice.se | 0921-23 100 | 070-230 27 95

99126262000039
99126262000037
99126262000035
9912626200003

Gäller mot inlösen av denna kupnog Gäller mot inlösen av denna kupnog Gäller mot inlösen av denna kupnog Gäller mot inlösen av denna kupnog
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Bodens Turistbyrå
Enter Galleria
Tfn: 0921-624 10

Må-fre 10-18
Lör
10-16
Sön
12-16

BODENS SPORTBUTIK

MITT I CENTRUM
ADIDAS
ADIDASQUESTAR
QUESTARCUSHION
CUSHION

Ord.
Ord. pris
pris
1099:1099:-

Adidas
Adidasneutrala
neutralalöparsko.
löparsko.Har
Hardämpning
dämpningbåde
bådebak
bakoch
och
fram.
Den
smidiga
och
lätta
designen
främjar
en
fram. Den smidiga och lätta designen främjar enskön
skön
och
ochenkel
enkellöpning.
löpning.Dam
Damoch
ochherrstorlekar.
herrstorlekar.
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BODEN,
BODEN,KUNGSGATAN
KUNGSGATAN43
43| |Tel.
Tel.0921-165
0921-16550
50| |teamsportia.se
teamsportia.se
Öppet:
Mån–fre
10.00–19.00,
Lör
10.00–16.00,
Öppet: Mån–fre 10.00–19.00, Lör 10.00–16.00,Sön
Sön12.00–16.00
12.00–16.00

Cykelservice
Cykelservice50%
50%rabatt.
rabatt.Ord
Ordpris
pris449
449kr
kr
Mot
uppvisande
av
denna
kupong
Mot uppvisande av denna kupong
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Djuraffär med ett stort djurrum, ett lekis för barnen, foder & tillbehör till hund,
katt, och gnagare. Glittra's café där även hunden är välkommen. Varmt välkomna!

0921-102 80 • Sturegatan 14

2

Godast i stan - mitt i centrum!

Smarriga pizzor!
Mumsiga kebab!
Fräscha sallader!

16

3

5

Bodens Camping
& Bad

Kyr

1

10

1
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13
18

Enter

3

6

15

14 9 17

Brogatan 34 - Tel: 161 21

Mitt i centrum!
Välkommen till Kioskbaren med
personlig service!
Tobak • Godis • Läsk • Tidningar • Glass
Mjukglass • Hyrfilm och mycket mer!

15
12
Gågatan • Tel 34 29 21

15

Välkommen
Välkommen
tilltill

© PR Reklambyrå i Boden

14
- Upplevelsernas
- Upplevelsernas
stad!
stad!

Besök vår kundmottagning
för fler erbjudande

kinamat | pizza | husmans | kötträtter | sallad | a la´carte

Öppettider
tis-tor
fre
lör
sön

Välkommen till

1

ViVi
guidar
guidar
dig
dig
bland
bland
Bodens
Bodens
bästa
bästa
upplevelser.
upplevelser.
Besök
Besök
oss
oss
påpå
Enter
Enter
Galleria
Galleria
eller
eller
gågå
inin
påpå
upplevboden.nu
upplevboden.nu
- Upplevelsernas stad!
Bodens
Bodens
Turistbyrå
Turistbyrå
Öppet
Öppet
Må-Fre
Må-Fre
10-18
10-18
LörLör
10-16
10-16
Sön
Sön
12-16
12-16
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BODENS CAMPING & BAD

4

ÖVERLULEÅ KYRKA

5

Fyrstjärnig camping nära
centrum, Varmare vatten
än i medelhavet.
Kyrkan invigdes den
17 juli 1831.

Vi kan ta betalt på plats!

Försäljning däck
225x45x17 1290:- NanKang
195x65x15 890:- NanKang

Lunchbuffé 11.00-14.00

11.00 - 21.00 Fullständiga rättigheter
11.00 - 22.00
12.00 - 22.00
13.00 - 21.00 Färgareg 7, 0921-107 32, 107 33

Vi hämtar vid behov och lämnar bilen
hos dig

13

Recondpaket
Tvätt &
från 1395
Maskinvax
från 800:Öppet 07:00 - 17:00

Parkgatan 25 | 0921-161 60 | 070-360 16 00 | www.recond.net

KYRKBYN

De långa avstånden till kyrkan
gjorde att kyrkbyn började växa
ca år 1919.

STADSHUSET

Bodens kommun, 27 643
invånare, 4008 km2
= 7 invånare per km2.

6

7

FOLKETS HUS/HOTELL BODENSIA

Biograf, Bowling, Teater,
Konferens, Dans.

NORD POOLEN

Sveriges äventyrligaste
badhus.

6

7

STOR UTESERVERING
FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

Fullständiga rättigheter!

Vällagad mat av de bästa
råvarorna i unik miljö

Mån-fre 11.00-22.00
Lör-sön öppet från 12.00

Kyrkkläppen 3, Tel 0921-103 51
www.norrigarden.nu

ÖPPETTIDER:
KUNGSGATAN 7
TEL. 0921-557 20
ÄVEN AVHÄMTNING

5

MÅN-TOR 11-14, 16-21
FRE
11-22
LÖR
16-22
SÖN
15-20

rkstugorna

8

4

V 27-32

MÅN-TOR 16-21
FRE-LÖR 16-22
SÖN
15-20

Bodens
Resecenter

6
7

0921-163 00

8

8
11

Vi byter rutor och
lagar stenskott

10

5

Nordpoolen

43:an

7

9

9

Tel 0921-50100
Slipvägen 2
10

2

Sandens
hälsocentral

Kosttillskott mitt i centrum
Djuraffär med ett stort djurrum, ett lekis för barnen, foder & tillbehör till hund,
katt, och gnagare. Glittra's café där även hunden är välkommen. Varmt välkomna!

0921-102 80 • Sturegatan 14

12
GLÖM INTE
SOLSKYDD

Kungsgatan 26

NJUT AV SOMMAREN!
Vardagar 10:00-19:00
Lördagar 10:00-16:00

Gilla oss på
Facebook
Tel 0921-161 06 • Drottninggatan 27 • www.ronnbacks.com

8

9

RESECENTRUM

Stationshuset med unik
särpräglad karaktär.

GÅGATAN

Bodens handelsgata med
uteserveringar torg och
lekparker.

11 Kungsgatan 43, Kundservice: 0771 – 612 612

10

KLÄPPTEATERN

11

HEMBYGDSOMRÅDE/NORRIGÅRDEN

Utomhusteater.

Trivsamt grönområde med många
aktiviteter och sevärdheter.

Reklambyrå och kartbyrå

www.prreklam.com

Jordnär byrå med eget digitaltryckeri!
Turistkartor i Norrbotten och Västerbotten
Skoterledkartor i tryck och som NavigatorApp
för smartphones (iPhones & Android).
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SOS Larmnummer

1177

Björknäs hälsocentral
+46 (0)921-109 06 dagtid,
Vid akuta sjukdomsfall
vardagar efter kl 16.45
samt under helger vänder
du dig till jourcentralen

Jourtelefon, Nattvakt
+46 (0)921-138 50

Min 4 m

Min 2 m

Min 2 m

Min 4 m

Min 4 m

Min 2 m

Min 2 m

Min 4 m

Min 4 m

Disk, Tvätt, Latrin
Servicebyggnad, WC, dusch, disk
Servicebyggnad, WC, dusch, kök, disk, utedisk,
hunddusch utomhus
Avfallsstation, källsortering
Avfallshantering, källsortering, latrintömning,
tappkran för dricksvatten
Spolplatta och biltvätt
Lekplats
Bollytor / Aktivitetsplats
Latrintömning för husvagn/husbil (fast tank)
Uthyrning cyklar

Campingtomt med EL-,TV och VA-anslutning
Campingtomt med EL- och TV-anslutning
Campingtomt med EL
Campingtomt
Campingtomt Quickstop
Tältplats med EL
Tältplats utan EL
Extra campingtomt med EL, reservplats

CAMPINGPLATSFÄRGER

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D Servicebyggnad, WC, RWC, Dusch, Bastu,

Disk, Tvätt, Latrin, TV-rum

C Servicebyggnad, WC, RWC, Dusch, Bastu, Kök,

B Omklädningsrum, WC, dusch och bastu

och butik

A Reception, in- och utcheckning, badentré,

efter passage av bommen.

KORTET ÅTERLÄMNAS VID UTCHECKNING

Övrig tid kontakta personalen.

Min 2 m

Min 2 m

UTPASSERING genom bommarna kl. 07.00 - 22.00.

PASSERKORT GÄLLER FÖR IN - OCH

Min 2 m

Min 2 m

Min 3 m

placeras med draget mot vägen.

REGLER FÖR PLACERING av tält, husvagnar
och husbilar. Alla husvagnar ska

