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RESA→HEMAVAN

Tåget går inte hit, och med flyg blir  
du fast i ena hälften av Hemavan och Tärnaby.

Men med bilen som hjälp ligger södra  
Lappland för dina fötter. Följ med på sportlov 

till backarna som fostrat våra största  
alpinstjärnor.  
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RESA→HEMAVAN

EMAVAN OCH TÄRNABY. För 
de allra flesta – som inte redan 
har varit där – ringer det en 
klocka. Och inte undra på. Här 
fick Ingemar Stenmark, Stig 
Strand, Anja Persson och Jens 
Byggmark sina superhjältekraf-
ter. Men här finns även rum för 
tillfälligare besökare som vill 
smaka på vidunderligheterna.

Och det börjar faktiskt bäst 
med en bilresa. Ni vet, en sådan 
där småprat om saker som 
legat gömda bryts av förtrolig 
tystnad, en fråga om chauffören 
vill ha mer kaffe och hantlang-
ande av bilfikat mellan bak- och 
framsäte. Resan går mot slutet 
genom ett blått landskap, 

genom norrländskt inland, 
längs Blå vägen, den som går 
mellan Umeå och Mo i Rana 
på den norska sidan. Djupa 
skogar och hisnande fjällvyer 
turas om att försätta resenären 
i ödmjukhet inför hur vackert 
det är, inlandet. Slutligen når 
resenären fram, det kan vara 
sent och mörkret döljer Hema-
van och Tärnabys böljande 
fjällsluttningar. Packningen ska 
in i stugan, barn och gamla ska 
bäras in, bäddas ner. Skidor och 
stavar lutas mot stugväggen 
bredvid dörren, redo att låta 
sig greppas dagen efter. Kanske 
tänds en sen brasa, bara för att 
det går. 

Bilen i  
Hemavan och  
Tärnaby
Resa hit: Antingen med 
flyg som landar i princip 
mitt i Hemavan med 
gångavstånd till byn. 
Eller med bil, sista biten 
längs Blå vägen, eller 
E12:an, som i Sverige går 
mellan Umeå i öster och 
Hemavan i väster.

Hyrbil: För den som flyger 
finns hyrbil via Mabi och 
Avis hyrbil i Hemavan.

Laddstationer: Ja. Tre 
stycken i Hemavan.  
En uppe vid hotellet,  
två nere på byn.

Bensinmackar: Två 
stycken, i Tärnaby. 

Verkstad: Flera, bland an-
nat Hemavan Bilverkstad 
och Tärna Mek.

Kobåset högst 
upp i Hemavans 
liftsystem  
bjuder både   
på offpist och  
sköna längd-
spår som du kan 
nå med lift 
eller via 
längdspåren
från  
Högfjälls-
ho tellet.  
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Området runt Hemavan och 
Tärnaby bjuder in till familje-
häng, orterna ligger med tre 
mils mellanrum, omslutna av 
fjäll och fantastiska fiskevatten. 
Bilen är därför en bekväm fak-
tor när man vill se mer än bara 
skidbacke och afterskin under 
eftermiddagen. Men det kan så 
klart även en hyrbil ordna. 

När gröten är uppäten, 
underställen krånglats på och 
dörren äntligen slås upp är det 
bara att välja och vraka mellan 
utförsåkning för allas smaker, 
längdåkning, att gå på tur uppe 
på fjället eller att hyra en skoter 
för att ta sig ut på pimpelfiske. 
Efter några dagar i skidbacken 

lockas vi av tanken att med 
skoter ta oss upp på Södra 
Storfjället från Joeström, en 
kort biltur oavsett om du bor i 
Hemavan eller Tärnaby. 

ATT PIMPLA kan vara tåla-
modsprövande, speciellt om 
fiskarna har annat för sig just 
den dagen. Tur då att det finns 
gott om medhavd matsäck och 
att det magiska landskapet 
uppe på fjället erbjuder både 
spektakulär utsikt och roliga 
backar som snabbt blir stjärt-
lappsbanor med full speed. 
Kokkaffet på elden ackompan-
jerat av solens strålar gör också 
föräldrarna glada. Skoterfärden 

Kokkaffe över 
öppen eld var gott 
i kylan uppe på 
fjället. 
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upp på fjället får också högsta 
betyg, speciellt för dem som 
sitter i pulkan och får en berg-
ochdalbaneupplevelse. 

Men vad gäller fisket går det 
i ärlighetens namn inget vidare. 

Vi har hört historier om 
röding och öring som kräver 
större hål och funderar om vi 
borde haft med en fryst röding 
för bilderna. Men nej, vi nöjer 
oss med utsikten, och oavsett 
långsamma ryck, snabba ryck, 
tystnad, prat, ytligt fiske eller 
djupt fiske så kommer inget 
sprattlande med upp.  

För det mesta är det 
rödingen som nappar, så här 
om vintern. En fäll, ett pim-

46

Så många 
nedfarter har 

du att välja på 
i Hemavan och 

Tärnaby.

pelspö, lite maggot till fisken 
och en termos kaffe och några 
mackor till en själv, om inte 
kraften infinner sig efter det …

Vinterns dominerande nyhet 
här i Hemavan är gondolen 
som invigdes nu i november. 
Den tar besökaren hela vägen 

Offpisten är nära 
ifall egentid ges. 
Laxfjället i 
Tärnaby eller 
Kobåset i Hemavan 
blev snabbt två 
favoriter.
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En timmes skoter tur 
upp från vägen vid 
Joeström hittade 
vi pimpelvatten med 
mycket röding i. 
Dock verkade ingen 
av dem sugen på att 
komma upp i solen, 
utan stannade 
snällt under ytan. 

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i  

Motormännen har du alltid  
en mängd bra rabatter  

som passar dig som bilist.  
Du kan spara mycket pengar på 

semestern och i vardagen.
Hyrbil - upp till 15 % rabatt på 

hyrbilar över hela världen.  
Hertz, Holiday Drive och  
Touring Cars. Läs mer på 

motormannen.se/rabatter
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upp till toppen på fem minuter. 
Pisträven kan vända nedåt och 
förvänta sig 665 fallhöjdsmeter 
före stoppsladden nere vid 
dalstationen. Den som är sugen 
på att ta turskidorna rakt ut på 
fjället eller vill topptura i det 
legendariska Kobåset har bara 
att ta för sig av skidåkningen. 
Åk försiktigt bara, det är lavin-
terräng du vistas i.  

Barnen är överens om var 
de helst håller till. Roligaste 
åkningen är guppen nere i par-
ken vid Lämmellandet. Modet 
att övervinna railsen blir allt 
större för varje åk och utveck-
lingskurvan går spikrakt uppåt. 
Här ligger också Lenny Läm-

mels scen och dagliga aktivite-
ter bara en pjäxdans bort, vilket 
förstås gör det än enklare att 
hänga kvar lite extra. Allsång, 
bingo och annat kul blir per-
fekta pauser för skidåkarbenen 
under dagen. Liksom korvarna 
som grillas på de platsbyggda 
grillarna strax intill. 

VI MÄRKER SNABBT att bi  - 
len får en central roll under 
veckan i området. Dels för den 
magiska fisketuren och för att få 
variationen i åkningen mellan 
de två liftsystemen. Och med en 
stuga en bit utanför Hemavan är 
bilen smidig att packa in barnen 
i för några restaurangbesök. En 

favorit blir Nannas Kök & Bar, 
som lagar fantastisk mat, så 
långt det går baserad på lokala 
råvaror som ren och öring och 
fjällkantarell.

Och någon gång ska det 
vändas hemåt. Det som plock-
ades ur bilen ska nu stuvas in, 
den här gången lite mindre 
varligt än när det packades 
inför semestern. Barnen har 
redan dockat med sina paddor 
i baksätet i väntan på avfärd. 
Och den här gången ligger 
tystnaden mellan praten lite 
tyngre. Men det är en jordad, 
nöjd tystnad. En som kommer 
ur stärkta, glada men lite trötta 
sällskap. ●

Väl uppe på toppen 
åkte hjälmarna 
av och matsäcken 
fram för Nora 
och Milla. 

Köra i 
vinter-
väglag

● Ta med en pet-
flaska med sand. 
Ger dig grepp på 

hal is.

● Ta din tid. Att stressa är 
en stor säkerhetsrisk. 

● Din bil blir aldrig  
säkrare än dina däck. 

Tumma aldrig på kvaliteten 
på vinterdäcken.

● Fyll på spolar-
vätska och spola 
så att antifrys-
medlet når ut i 
munstyckena.

● Mobilladdare. 
Telefonen kan vara 
räddaren i nöden.

● Borsta alltid  
bort all snö från bilen 
innan du kör. Att ha 

snö på taket i trafiken 
är olagligt.

DIESELKRAFT, EN RIKTIG OPTIMERING
FÖR BENSIN & DIESEL

“Premium Bensin & Diesel-optimering 
med Effektbox eller OBD programmering.
Smidig plug-in montering” 

DIESEL  PRODUKT

BMW 320d, 520d 184 Hk - 222 Hk & 460 Nm Effektbox
Volvo D4 AWD  181, 190 Hk - 275 Hk & 536 Nm Mjukvara
VW Passat 2,0 TDI 190 Hk - 225 Hk & 480 Nm Effektbox
VW Golf 1,6 TDI  110 Hk - 145 Hk & 330 Nm Effektbox
Peugeot 308 1,6 HDI 120 Hk - 160 Hk & 380 Nm Effektbox
Kia Cee´d 1,6 CRDI  128 Hk - 165 Hk & 335 Nm Effektbox
Hyundai i40 1,7 CRDI 136 Hk - 170 Hk & 415 Nm Effektbox
Mazda CX-5 2,2d  175 Hk - 218 Hk & 525 Nm Effektbox

BENSIN  PRODUKT

VW, Seat, Skoda 1,2 TSI 110 Hk - 135 Hk & 210 Nm Effektbox 
BMW 320i, 520i  184 Hk - 230 Hk & 330 Nm Effektbox
Ford 1,0 Ecoboost  100 Hk - 140 Hk & 226 Nm Mjukvara
VW 2,0 TFSI 200 Hk – 250 Hk & 380 Nm Mjukvara
Volvo V40 T2 120 Hk – 200 Hk & 304 Nm Mjukvara
Renault Kadjar 1,2 TCe 130 Hk – 155 Hk & 250 Nm Effektbox
Hyundai Tucson 1,6 T-GDI 177 Hk – 212 Hk & 330 Nm Effektbox
VW, Seat, Skoda 1,8 TSI 160 Hk – 195 Hk & 295 Nm  Effektbox

DieselKraft
MER EFFEKT, LÄGRE FÖRBRUKNING!
DieselDieselKraftKraft

www.dieselkraft.se 
08-410 40 975

Se hela vårt sortiment på Dieselkraft.se

Gilla oss på Facebook




