
Skrivelse till Allmänningen 

 

Hej. Vi är 3 bröder från Slussfors och en överengagerad halvpensionär med en trevlig liten företags idé 

om att skapa en naturcamping. 

Själva konceptet kommer vara just naturcamping - och allt som hör till det. Närheten till naturen, 

vattnet, och naturnära aktiviteter kommer spela en central roll i campingen. Båtturer med utgångspunkt 

vid kampingen kommer också att arrangeras eftersom det finns mycket fina vikar och öar i området. 

Vidare kommer campingen hållas strömlös, vilket innebär att vi jobbar med ex. solceller för belysning 

och mekaniska pumpar för vatten och dusch. Till allt som ska uppställas i form av byggnadskaraktär vill vi 

nyttja lokala bolag som Tage AB till att göra exempelvis timrade bås för dusch och toalett, bastu, samt 

någon form av litet servicehus/reception.  

Vidare vill vi använda oss av det material, som finns på plats för marken vi önskar förvärva, till att bygga 

bänkar, sittplatser, bryggor och grillringar med mera. Andra natursköna förbättringar för att göra 

upplevelsen hos campinggästerna än mer tilltalande kommer färdigställas på samma sätt med material 

som finns på platsen så långt det är möjligt. Vi vill också öppna upp sikt mot Umeälven för bilister som 

åker längs E12:an för en vackrare väg längs viken och campingen.  

Ett måste för att uppnå den stämning vi vill skapa på campingplatsen är självklart mycket god renlighet 

och bra lösningar för hantering av sopor utan att ta bort känslan av närheten till naturen.    

Vi vill självklart bevara natur och kultur från och runtomkring platsen, och detta genom exempelvis 

skyltar med bilder och berättelser på en vandrings/ströv -stig, samt andra ställen runt campingen. Natur 

på allmänningens mark som på kartan är markerat med lila är områden som vi gärna vill nyttja till 

campinggästernas förfogande som trevliga utflyktsplatser samt "finare väg" (se karta). 

För just nämnda men kortfattade ändåmålet vill vi gärna köpa marken. Detta är en företagside med mål 

att skapa arbetstillfällen i kommunen och gynna lokala företag och föreningar i Slussfors (ex Tage och 

Petter, Slussforsboa, snötroll, fiskeförening slussfors).  

Marken vi är intresserade av är ej bruklig skogsmark, dock finns kulturminnen och platser i anslutning 

som har historiskt intressant innehåll (ex: Flottning, byn Torspa, Pärbacken, Isväg). Därför är vi mycket 

angelägna om att bevara dessa minnen och på ett snyggt sätt väva in dem i Naturcampingen vid 

eventuell affär.  Att äga marken runt en företagsidé som denna känns som en förutsättning för att våga 

satsa. Därmed anser vi också att Allmänningen kommer gynnas genom att Allmänningen besparas 

fortsatt skötsel och renhållning av platsen som redan nyttjas av turister och förbipasserande. 

 

Exempel på aktiviteter och utflyktsplatser: 

Kanot/Kajak, bastu och bad, repflotte, Bastuflotte, jakt och fiske, vandrings/cykel- leder, och 



båt/trampbåt. Guidade turer för jakt och fiske, men även sevärda platser kring området. 

Potentiella utflyktsplatser:   

Med båt: Noansholmen, Noansavan, Lagunen, Ränna, Klipporna, Kirjesån, Ankarsund 

 

Med Flotte: Över viken, ut till ön (lila på kartan) 

Cykel: Magasjön, Förstfallet (Kirjesån), Andra fallet (Kirjesån) 

Vandring: Smörgåstoppen, Strandpromenader 

På bilden nedan följer ett exempel på planläggning utav campingen.  

 

På bilden nedan inom det rödmarkerade området är marken vi önskar förvärva: 



 

 

 

 

 

 


