
VACKRA LÄGEN PÅ URBERGETS 
SLUTTNING I ANSLUTNING TILL 
SKIDOMRÅDET. 

TOMTER TILL SALU

HOS OSS I STORKLINTEN!

 0921-138 50  |  storklinten.se



Avskildhet och lugn kombineras i Storklinten med komplett service 
och utbud. Storklinten erbjuder en härlig kombination av närhet och 
avskildhet som gör avkopplingen lättillgänglig för dig. Inom en timme 
från Luleå finns skidåkning i toppklass och ett brett utbud i en avspänd 
och familjevänlig atmosfär. I direkt anslutning till skidområdet finns nu 
färdiga avstyckade tomter till försäljning. Stuga för familjen, större hus 
med uthyrningsdel, souterränghus eller enplanshus. Här finns en generös 
detaljplan med stora möjligheter till ett personligt bygge. Att välja 
Storklinten är ett klokt val där enkelhet och tid tillsammans ligger i fokus.

Helg, ledig dag eller lov? Storklinten är ett bra val för att njuta av fritiden i 
en naturskön miljö. Under vintern finns här många valmöjligheter för den 
aktiva familjen, med skidåkning och ett brett utbud av andra aktiviteter. I 
Restaurang Storklinten finns bra mat och familjevänlig underhållning av 
hög klass med festkvällar och after-ski.

Barmarksperioden har även den mycket att erbjuda med vackra 
strövområden, jakt och fiske och allt den vackra norrbottniska skogen 
har att erbjuda.
Utvecklingen i Storklinten har varit mycket positiv på senare år och vi 
spår fortsatt stark tillväxt och nya investeringar. 

LÄGE FÖR FRITIDSHUS

HÄR FINNS REKREATION OCH AVKOPPLING ÅRET OM. 
PÅ URBERGETS SLUTTNING KAN VI ERBJUDA TOMTER 
I NÄRA ANSLUTNING TILL SKIDOMRÅDET OCH DEN 
SERVICE SOM BJUDS!  

FRITID & FRAMTID

ÅRSTIDERNAS OLIKA CHARM GER DIG OCH DIN FAMILJ 
EN STOR VARIATION AV SPÄNNANDE AKTIVITETER 
HOS OSS I STORKLINTEN. 



FINANSIERA MED UTHYRNING

HYR UT DIN STUGA NÄR DU INTE ÄR DÄR. VI SKÖTER 
OM ALLT FRÅN BOKNING TILL NYCKELUTLÄMNING. 
ENKELT OCH SMIDIGT FÖR DIG SOM STUGÄGARE. 

Intresset för att spendera veckoslut och lediga veckor i Storklinten är 
stort och växande. En stuga för två familjer med bra standard har under 
2012/2013 hyrts ut för mellan 80- och 100-tusen kronor. För bekymmersfri 
uthyrning låter ni oss sköta uthyrningen med bokning, marknadsföring, 
nyckelutlämning, utflyttningsstädning och enklare fastighetsskötsel.

För mer information kontaktar du Tore Boström. 
Tel: 070 640 45 76 e-post: tore.bostrom@skicamp.se

FAKTA STORKLINTEN

• 70 km från Luleå
• Skidområde i toppklass; 205m fallhöjd,  

4 liftar med 11 nedfarter
• Norrbottens bästa snowpark
• Komplett skiduthyrning
• Längdspår
• Skoterleder
• Fiskevatten
• Restaurang, after-ski, pub och nöjen
• Stugor, vandrarhem & camping
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