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Information
Län: Norrbotten
Kommun: Arjeplog
Kategorier: Jakt och fiske
Position: 65.9207,17.3325

Kontaktuppgifter
Tel: 0961-30024
E-post: kjellwallstrom@glocalnet.com
Hemsida: http://www.bjorkliden-laisalven.info/
Facebook: https://www.facebook.com/bjorkliden

Beskrivning
Välkommen till Björkliden och Laisälven!

Ända sedan tidigt 40-tal har sportfiskare letat sig hit till oss,
lockade av den sköna naturen och det goda fisket. Björkliden
ligger avlägset, Arjeplog är ju centralt endast på så sätt att det är
lika ohyggligt långt till allt annat. Trots det är det många som letar
sig hit. Troligen har Ni hört talas om oss av någon
fiskebroder/syster, eftersom det är den enda marknadsföring vi
tidigare använt oss av: Nöjda gäster som för sin förnöjelse vidare.
Detta är på gott och ont. Fördelen är att det fungerar som en
garanti, både för oss och för Er. Har ni letat Er hit vet vi att Ni har
en sund syn på flugfiske, våra sedan tidigare nöjda gäster vill
vara det även i fortsättningen. Ni i Er tur vet att fisket är bra,
fisken finns där och det är upp till Er att fånga den. Ni vet också
att Ni kommer att träffa människor med vilka Ni delar inte bara
fritidsintresse utan också inställning till sysselsättningen.

En önskan om fiskelycka!

Kjell Wallström

Priser
Priser fiskekort 	
Dagskort 	100kr
3-dagarskort 	200kr
Veckokort 	400kr

Öppettider
Se hemsida för mer information.

Vägbeskrivning
Elevvägen 17
930 90 Arjeplog

Vägbeskrivning

Med bil till Björkliden från Arjeplog:
 
Vägval 	Skylt 	Sträcka
Rv 95 	Bodö 	15km
Vänster 	Maskaur 23 	9km
Vänster 	Maskaur 14 	12km
Höger 	Maskaur 2 	7km
Höger 	Björkliden 	9km

Med bil till Björkliden från Sorsele:



 
Vägval 	Skylt 	Sträcka
Rv 363 	Ammarnäs 	12km
Höger 	Marielund 	28km
Vänster 	Marielund 	11km
Vänster 	Björkliden 	9km
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