Bild: Emil Larsson | Åsa Nilsson, verksamhetschef vid Sikfors camping, kan blicka tillbaka på en bra sommar.
Totalt har antal turistnätter ökat med 20 procent jämfört med föregående

SIKFORS Sikfors konferens och fritidsby har haft 6 000 turistnätter i
sommar. Det är en ökning med 20 procent jämfört med året före och nu
finns långtgående planer att expandera. ”På sikt vill vi ha 140
campingplatser”, säger Åsa Nilsson.
Den varma sommaren har betytt att flera av campingarna i Pite älvdal haft en kraftig
ökning av gästnätter. En av dem är Sikfors konferens och fritidsby som totalt haft 13
000 gästnätter under högsäsongen. 6 000 av dem har varit turistnätter och det är en
ökning med 20 procent jämfört med året innan.

BILD: Emil Larsson | Nästa vecka drar vintersäsongen igång på Sikfors camping. Men så sent som förra helgen var
campingen fullbelagd, enligt Åsa Nilsson.

– Vi har också haft otroligt bra med dagsbesökare tack vare att vi har en tempererad
pool som är gratis. När vi öppnat klockan 10 har det i regel varit språngmarsch dit för
att man ska få plats, säger Åsa Nilsson, verksamhetschef på Sikfors konferens och
fritidsby.
En stor ökning har husbilarna stått för då det var 17 procent fler jämfört med förra
säsongen. Även antalet tältare har ökat, däremot har antal husvagnar och uthyrda
stugor minskat något.
– Tidigare har vi haft 5–6 kontinuerligt uthyrda stugor till de som jobbat med
byggandet av vindkraft som nu bor på ”vattenhotellet”. Konkurrens är en naturlig del
för oss men jag kan säga att jag inte är jättepositiv till det här ”vattenhotellet”.
Konkurrensen blir lite snedfördelad, anser jag.

BILD: Emil Larsson | Efter ökningen i sommar finns stora expanionsplaner. Här är tankena att 40 campingplatser ska
tillkomma.

Trots ökningen i sommar valde flera att avsluta sin semester i förtid på
grund av värmen, berättar Åsa Nilsson.
– Gästerna tyckte att det var så varmt och de inte orkade vara kvar i
husvagnarna. För de som inte haft AC har det varit tungt.

BILD: Emil Larsson | Just nedanför campingen rinner Piteälven.

Nästa vecka inleder Sikfors sin vintersäsong men så sent som förra helgen
var campingen fullbelagd.
– Det fina vädret har kommit igen och enligt långtidsprognoserna ser det ut
som att det blir en bra höst. Vi förbereder oss på en hög beläggning ända in
i oktober.
Efter sommarens ökning har Sikfors konferens och fritidsby nu stora
expansionsplaner för framtiden. Just nu byggs ett vardagsrum för hotellet
och det finns långtgående planer på att utöka campingplatserna som i dag
uppgår till 80 stycken.
– Vi har nyligen köpt en tomt där det ska rymmas ytterligare 40
campingplatser, och vi hoppas kunna lämna in detaljplanen nästa år för att
sedan komma igång med arbetet. På sikt är tanken att vi ska ha 140
campingplatser, säger Åsa Nilsson som också är ordförande för
intresseorganisationen Svensk camping i Norrbotten och Västerbotten.
– Jag var nyligen på ett möte i Skellefteå och där kom det fram att det varit
en riktigt bra sommar för de allra flesta campingföretagen.

