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Information
Län: Norrbotten
Kommun: Arvidsjaur
Kategorier: Stugor
Position: 65.2626,19.6211

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S98001?A=2043646

Beskrivning
Detta semesterhus ligger 89 km från Skellefteå och 42 km från
Arvidsjaur. Det är en tegelvilla på en bergstomt. Från huset kan
man gå upp på berget och sedan komma in i skogen. I byn finns
en affär, bensinmack, restaurang som vissa kvällar har
underhållning, kyrka, hemgårdsmuseum, hattmuseum. Inte så
långt från Glommersträsk ligger natur- och kulturreservatet
Gallejaur. Fisket i närheten ligger i Petikområdet. Petikån, ca 4
km från byn och Hålbäcken ca 5 km. Inget fiskekort behövs för att
fiska där. Man fångar harr, ädelfisk m.m. Det finns även andra
sjöar som ligger längre bort från Glommersträsk. Byn brukar
dämma upp två träsk till en sjö sommartid. Här finns ett rikt
fågelliv med många fågelarter. Kanot går att hyra för att ta en
paddeltur där. Utanför byn går en tågräls som inte längre
trafikeras av tåg. Trampdressin finns att hyra om man vill ta en tur
efter rälsen. Rälsen går mellan Jörn - Glommersträsk - Arvidsjaur.
Det finns också ett utomhusbad i Glommersträsk som man får
använda mot ersättning. Från byn startar Nasaleden som går till
Forsbacka Krångfors, ca 85 km lång. Leden utrustad med
informationstavlor och sträcktavlor. Femton rastplatser finns
tillgängliga längs leden.Husägaren berättar: Nedanför berget
brukar en flock rådjur komma på besök. Det kan komma i flock ca
10 - 12 st men oftast kommer två, tre stycken som vill ha mat.
Lägger man ut mat kan de komma så nära som 2-3 m från huset
och kan ses från köksfönstret.
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