
BESÖKSINDUSTRIN 
– EN OSLIPAD 
 DIAMANT 

Haparanda har enorm potential som destination 
då besöksindustrin ännu inte hängt med den goda 
utvecklingen inom handeln. Bara IKEA lockar en miljon 
unika besökare årligen. Att erbjuda dessa fler möjligheter 
till aktiviteter och boenden är redan idag ett område där 
efterfrågan är betydligt större än tillgången. 

I Haparanda finns goda möjligheter till paketering och 
samverkan. Intensifierade samarbeten inom besöks-
näringen med Swedish Lapland, Heart of Lapland och 
Sea Lapland (i Finland) visar både på ambition 
och resultat. Besöksnäringen är en global tillväxtbransch 
med en ljus framtid i Haparanda – Sveriges östligaste punkt.
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DÄRFÖR HAPARANDA  

Gränshandel 
som redan idag är en be-
tydande reseanledning

till Haparanda.

1

Vacker och varierande 
natur med plats för bad, 

båtliv, fiske och alla typer 
av aktiviteter i skog 

och mark.

3

Event och 
aktiviteter under 

alla årstider.

2
Långa, ljusa 

sommarnätter och 
norrsken under 
vinterhalvåret. 

6

Ett välkomnande 
värdskap där många har 

kunskap inom flera 
språk.

4

Vårvintern, den femte 
årstiden som för många 

är en absolut favorit!

7

Särpräglad och 
intressant kultur influerad 

av traditioner från 
Sverige, Finland och 

Tornedalen.

5
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”Vi ser en stor möjlighet kopplat till gräns-
handel, vinterturism och givetvis till IKEA. 
Man ska veta att detta är en unik anlägg-
ning i direkt anslutning till havet på 
Sveriges östligaste fastland.”
                                            Tobias Lindfors, delägare i Pite Havsbad Group, 
                                               Haparandabladet, 2017-05-09

REDAN PÅ PLATS

Cape East
Anläggningen Cape East har 160 renoverade hotellrum, femstjärnig 
camping med plats för 500 husvagnar, stort spa samt en ny konfe-
rensanläggning. I maj 2017 köpte Pite Havsbad Group Cape East 
av dåvarande ägaren Roger Akelius. Enligt planerna ska anlägg-
ningen återinvigas vid årsskiftet 2019/2020.

Kukkolaforsen
Anrik camping- och stuganläggning samt utflyktsmål vid Torneälven. 
Här kan man beskåda det berömda sikfisket där fisken fångas med 
stora håvar från bryggor som sticker ut i forsen. Fisk och andra lokala 
specialiteter serveras i anläggningens välkända restaurang. 
Här finns också ett museiområde som speglar lokala traditioner.



– Övernattande och besökare i Haparanda   
 spenderade nästan 1,2 miljarder kronor 2016.  
 69 procent, eller 828 miljoner kronor  spende 
 rades på shopping enligt rapporten TEM, turist  
 ekonomisk modell.

INTRESSANTA FAKTA

– Totalt genomfördes ca 66 000 turistiska  
 övernattningar i Haparanda 2016 (hotell,  
 stugbyar, vandrarhem och campingplatser).  
 80 procent av dessa var svenskar.

– De flesta utländska besökarna kommer 
 från Norge och Finland. 



”Vi är en gränsstad och det passerar tolv 
miljoner människor här varje år, cirka en 
miljon av dem trillar in på IKEA, så nog 
finns det attraktionskraft här.” 
Sven Tornberg, kommunalråd.

”Jag har ändå rest runt en del i världen, så 
jag har sett en hel del. Men nog har vi det 
bra här i Norrbotten och Haparanda. 
Mentaliteten, naturen och årstiderna här 
är det bästa som finns på jordklotet.”
Tommy Innala, entreprenör 
(NSD, 2 feb. 2018)

Trend inom besöksnäring
Upplevelseturism ökar stort. Allt fler söker 
efter unika upplevelser på spännande 
platser. Det kan handla om till exempel 
naturupplevelser och genuina kultur-
upplevelser. 

CITAT

”Vintertid har vi gäster från Frankrike, 
Tyskland och England, och fler av dem 
tror vi kan lockas av att kunna se norr-
sken direkt från hotellrummen.”

Johannah Spolander, delägare Kukkolaforsen, 
tidningen Besöksliv 2018-10-16



Haparanda skärgård (nationalpark)
En pärla i Bottenvikens nordligaste spets. 
Här hittar du en helt unik natur och många 
sällsynta växter. Den största ön i national-
parken är Sandskär, med varierande natur 
och en spännande historia med säljägare 
och förlista sjömän. Nationalparken är 60 
kvm2 stor. 

Seskarö
En ö och en ort som på något sätt perso-
nifierar Haparandas skärgård med sina 
sandstränder och omväxlande natur. 
Den som upplevt en ljus sommarnatt här 
glömmer det aldrig!

Green Zone Golf
Den unika golfbanan är belägen mitt på 
gränsen av två länder, elva hål i Sverige 
och sju hål i Finland.
Möjlighet till världens längsta Hole in One, 
cirka en timme och fem sekunder!
Under högsommaren går det spela dygnet 
runt tack vare midnattssolen.

River Motell
Gränsnära anläggning med ställplatser för 
husbilar centralt i Haparanda.

UNIKA UPPLEVELSER


