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        Campinggäster i Ritsem 
 

Besiktning av Ritsem campingen 2015-07-02 

 
Bakgrund 

Bäste campinggäst! 
Nedan en lista på åtgärder som måste göras under sommaren 2015. Listan på åtgärder är 
ett resultat av miljö- och byggnämndens besök i Ritsem. 
För allas trevnad önskar vi att åtgärderna genomförs frivilligt så vi slipper ta till 
förelägganden. 
Åtgärderna måste vara klara innan 1 september 2015. Efter detta datum gäller nya riktlinjer 
för campingenheter, finns på kommunens hemsida.  www.gallivare.se.  
 
Vi har bett entreprenören i Ritsem att förmedla listan till alla berörda. 
 
Generellt: Samtliga måste vända draget mot utfartsvägen och skräp runt platserna 

undanröjs, gäller samtliga platser. 
Plats nr: Åtgärd 
  7  Flyttas mot stolpen, 4m till närmaste granne. 
18  Felvänd, vänds med draget mot infartsvägen. 
21  Felvänd, vänds med draget mot infartsvägen. 
26  Felvänd, vänds med draget mot infartsvägen. 
32   Felvänd draget mot vägen. 
37  Flyttas så att det blir 4m till närmaste granne 
38  Flyttas så att det blir 4m till närmaste granne   
41 Felvänd, draget skall vara mot vägen. Altanbro minskas alternativt flyttas till 

långsida. 
45  Flyttas ca: 2m från stolpen, 4 m till närmaste granne. 
46  Flyttas ca: 2m från stolpen, 4 m till närmaste granne. 
47  Flyttas ca: 2m från stolpen, 4 m till närmaste granne.Som ovan. 
57  Flyttas  ca: 2m från stolpen, 4 m till närmaste granne 
58  Flyttas ca: 2m från stolpen, 4 m till närmaste granne. 
59  Flyttas ca: 2m från stolpen, 4 m till närmaste granne. 
73  Vänds så att draget står mot vägen i rätt linje på platsen. 
74  Flyttas till 89 
81  Flyttas mot 82, 4m till närmaste granne 
91  Vänds, vinkelrät mot vägen. 
92  Vänds, vinkelrät mot vägen. 
119  Flyttas så att det är 4 m till närmaste granne. 
HYA 886 Får ej elda med fast bränsle. 
LDK 858 Får ej elda med fast bränsle. 
 
Med önskan om många trevliga campingupplevelser för alla campinggäster!  
 

 
Antero Ijäs, Förvaltningschef  


