
 
Hvordan komme til og fra Steigen?  
All informasjon om buss retning Bodø og nordover, og om hurtigbåten ligger på www.reisnordland.no.  
Her kan du se avgangstider med hurtigbåten fra og til Helnessund, Nordskot og Bogøy. Det tar mellom 1-2 timer 
til Steigen fra Bodø/Svolvær avhengig av stoppested. Hurtigbåten går 1-2 ganger daglig, avhengig av sesong.  
 
På tur i Steigen 
Hvis du ønsker informasjon om turer i Steigen kan du gå innom Rådhuset (9-15, hverdager) og hente turkort som 
ligger i resepsjonen når du kommer inn. Sjekk også ut «55 turmål i Steigen» på www.telltur.no og www.ut.no.  
På vår nettside www.levisteigen.no har vi oppdatert turinformasjonen under Opplev → Gå- og klatreturer. Her 
finnes også korte beskrivelser av turmål! En annen mulighet er å bli medlem av gruppen «På tur i Steigen» på 
Facebook og se de lokale sine turinnlegg. «På tur i Hamarøy-Steigen-Sørfold» er en turbok med mange turtips i 
bl.a Steigen.  
 
Telt / Bobil 
I Steigen gjelder allemannsretten og det er lov å sette opp telt i de fleste områder som er over 250 meter fra 
privat eiendom i 3 døgn. Bobil har henviste plasser bl.a. på Røssøya, Vikingstua på Engeløya, Naustvik Camping, 
Bogen på Kultursenteret, Grendehuset i Stamsvik, og markert plass i retning Batterie Dietl. El-lading kan gjøres 
på Tømmerneset ved inngangen til Steigentunnelen. 
 
Vær vennlig og husk å ta hensyn til området! Husk å plukke opp søppel!   
Tømming av bobil gjøres i Leinesfjord: Ta av ved 2.avkjørsel forbi Vertshuset, retning havna - og Tømmerneset. 
 
Offentlig toalett 
Det er offentlig toalett på Bøsanden på Engeløya, Brennviksanden på Brennvik og i Forsan ved Steigentunnelen.  
 
Taxi 
Trenger du taxi i Steigen? Vi har hyggelige taxisjåfører som heter Peter Fredriksen (tlf. 48077525, 6 stk), Arve 
Johansen (tlf. 95909990 - 2x5 stk + buss 16 stk) og Jan-Erik Imingen (tlf. 95760686, 7 stk). De kan ringes direkte 
og bookes i forkant om det er snakk om spesielle og lengre ruter som skal utføres. På Facebook har vi også en 
gruppe som heter «Steigen Skyss / Frakt» der man kan slå seg sammen med lokale som skal samme vei.  
 
Kajakkleie 
Det finnes kajakk-utlån på Steigen Brygge, Nordskot Brygge (+SUP), Manshausen og på Naustholmen. 
 
Fiske- og båtutleie 
Nordskot brygge (+ribcharter), Steigen Sjøhus, Steigen Brygge og Helnessund Brygge har båtutleie.  
 
Sykkelutleie 
Steigen brygge (4 stk), Steigen Sjøhus (8 stk) og Helnessund Brygge (8 stk) har sykler til leie. 
 
Iris Miljøstasjon 
Har du noe du skal kaste? Dra til Iris Miljøstasjon som ligger ved Furulund i Knedalen. Du ser markert skilt 
«Furulund» på strekningen fra/til Leinesfjord. Her kan du kvitte deg med alt av avfall. Miljøstasjonen er åpen på 
tirsdager mellom 12-17 og lørdager mellom 10-14.  
 
Severdigheter i Steigen 

- Batterie Dietl: en av Europas største kystfestninger fra 2. verdenskrig. Avkjørsel ved Bø på Engeløya. 
- Steigen Bygdetun (museum) på Engeløya: Bygdetunet er bygd opp rundt den gamle doktorgården 

Breidablikk fra 1877. Omvisning kan bookes. Stengt i 2020.  
- Vollmoen: Spasertur med informasjon om vikinghistorien i Steigen. Starter ved Steigen kirke på 

Engeløya og herfra går du retning Steigberget. Følg skiltingen over fjellet og til den store plassen som 
kalles Tivoli. Følg bilveien tilbake. 2 timer tur/retur. Du kan også velge å gå motsatt vei.  

- Kystmuseet på Nordskot: Kystmuseet ble offisielt åpnet i 2012 og er et nytt hus for utstilling og 
oppbevaring av en samling redskaper og båtmotorer, og en permanent samling av gamle trebåter.  
 

http://www.reisnordland.no/
http://www.levisteigen.no/


Serveringssteder i Steigen 
Nybrygga – Restaurant som serverer kaker, lunsj og middagsmat ved den hyggelige kaia i Helnessund. 
LefsPia – Cafe som serverer lunsjretter, kaker og berømte møsbrømlefser. Idyllisk plassering på Hakvåg, Engeløya 
Elses Oase  - Cafe som serverer sandwich, suppe, og kaker i frodig hage på Våg, Engeløya.  
Vikingstua – Bar som har ulike arrangementer i løpet av året og er plassert ved Solheim på Engeløya. 
Vertshuset – Serveringssted med både frokost, lunsj og middag. Sentralt plassert midt i Leinesfjord.  
Steigen Bygdetun – Stengt i 2020 pga Covid-19. Du er velkommen til å ta med medbragt i Doktorgårdens hage.  
Båtbua (lørdager 12-14) – Sesongåpen cafe som selger kaffe og kaker i Nordfold.  
Nordskot Sommercafe – Sesongåpen cafe som selger middagsretter i helgene hele sommeren. 
 
Sjekk daglige åpningstider på deres Facebook-grupper.  
 
Butikker i Steigen       Overnattingssteder i Steigen 
Elses Oase (cafe og gavebutikk) – Engeløya    Steigen Sjøhus, Røssøya 
Klea og Krushuinna (klær- og gavebutikk)  - Leinesfjord  Helnessund Brygge, Helnes 
Engeløya Mikrobryggeri (lokalbrygget øl og cider)-  Engeløya                 Vertshuset, Leinesfjord 
Nordodden AS (Steigens «Felleskjøpet») – Bogøy   Engeløystua på Mølleskog, Engeløya 
Byggern (byggevarer) – Ålstadøya     Naustvik Camping, Leinesfjord  
Steigen Vekst (gavebutikk) – Furulund    Villa Haugen Boutique Hotel, Grøtøy 
Bruktbutikken (gjenbruk) – Botn     Naustholmen, Nordskot 
Torghuset (frisør og garnbutikk) – Leinesfjord   Manshausen, Nordskot 
Vinmonopolet (alkohol) - Leinesfjord    Steigen Brygge AS, Røssøya 
Det Sorte Får (gavebutikk) – Storsæter, Engeløya   Nordskot Brygge, Nordskot  
Helsetorget (salg av helsekost, massasje/behandling), Leinesfjord          Straumfjord Feriehus, Straumfjord 
Steigen Vekst (kles- og gavebutikk), Furulund 
Steigen Oljeservice (bil-, fiske-, båtustyr) - Helnessund  Se Airbnb.com for privat utleie. 
 
Det finnes dagligvarebutikker i Leinesfjord, Bogen, Engeløya, Nordfold, Nordskot og Helnessund. 
 
Steigen på Facebook  
Steigen har et «skjult» men aktivt sosialt liv på Facebook. Her er noen av de viktigste Fb-gruppene å bli medlem 
av hvis du er ute etter spesiell informasjon. Se også etter informasjon på www.levisteigen.no sine nettsider, som 
er fylt med lokal informasjon om Steigen.  
 
Skjer i Steigen! - Lurer du på hva som skjer i Steigen her og nå? Sjekk ut denne offentlige siden for events. 
Steigennytt - en side der du får de siste nyhetene, været, direktesendinger m.m. som omhandler Steigen! 
Steigen Kjøp/salg og Boligmarked - Steigen sin egen variant av Finn.no, rett og slett! Her finner du boliger til kjøp 
og salg, men også alt av ting & tang. I Steigen er vi fokusert på miljøvennlig gjenbruk!  
Steigen Skyss & Frakt - Trenger du skyss eller frakt i Steigen? Eller ønsker informasjon om rutetider og endringer i 
kollektivtrafikken, meld deg inn her!  
Lokalhistorie Steigen - Er du interessert i Steigens historie? Dette er siden for deg! Her diskuteres og informeres 
det om alt Steigen har av lokalhistorie.  
På tur i Steigen - Trenger du tips til vakre turer i Steigen? Her er gruppen å melde seg inn i!  
Vi elsker Steigen! - En gruppe for de som elsker Steigen og ønsker å dele det med alle som også elsker Steigen.  
Steigen i ord og bilder - En gruppe som deler fine bilder og skildringer av kommunen vi lever i. Her finnes det 
fotoskatter! 
REKO-ringen - Ønsker du å bestille matvarer direkte fra produsenter i Steigen? Gjennom denne gruppen kan du 
hente forhåndsbestilte varer til avtalt tid! 
 

 
Mer informasjon finner du på www.levisteigen.no eller www.steigen.kommune.no.  

 
Velkommen til Steigen 
- vi håper du har en fantastisk opplevelse i vår vakre kommune! 

http://www.levisteigen.no/
https://www.facebook.com/groups/572930786058950/
https://www.facebook.com/steigennytt/posts/
https://www.facebook.com/groups/147383621945147/
https://www.facebook.com/groups/1414762442113289/
https://www.facebook.com/groups/191132617697496/permalink/1724259171051492/
https://www.facebook.com/groups/191132617697496/permalink/1724259171051492/
https://www.facebook.com/groups/1812384859025575/
https://www.facebook.com/groups/visomelskersteigen/
https://www.facebook.com/search/top/?q=steigen%20i%20ord%20og%20bilder&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/463793471142561/
http://www.levisteigen.no/

