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Välkommen till Kamlunge camping. 
Varmt välkomna till det natursköna Kamlunge och den lilla campingen vid Kalix älv. En lugn plats för avkoppling 
och rekreation, med fantastisk natur & fina fiskevatten.  

Faciliteter 
På området finns servicebyggnad med toaletter, dusch, bastu samt ute disk. Allt vatten i servicebyggnaden 
utgörs av älvvatten. Dricksvatten finns vid uppmärkt tappkran vid nedfarten till området (invid 
informationstavlan). Tavla för bastubokning finns uppsatt vid bastuns entré. 

Avfall och sophantering 
Sopkärl för brännbart avfall samt för matavfall finns på servicebyggnadens gavel. Annat avfall, glas, metall, 
kartong samt riskavfall medtas av var och en (kan lämnas på avfallsdeponin i Bondersbyn). Tömning av 
husvagnars/husbilstoaletter sker i brunn vid sidan av servicebyggnaden. 

Ordningsregler 
Alla utrymmen i servicebyggnaden skall hållas låsta. Besökare erhåller en nyckel till servicebyggnaden samt till 
tappkranen för dricksvatten.  

Vid besök till toaletter och dusch skall nyckeln med bricka lämnas på dörrens utsida i låset (signal om att det är 
upptaget). Dörrarna kan låsas från insidan. Hundar, katter eller andra djur får inte tas in i servicebyggnadens 
utrymmen. Tänk på allergiker! 

Husdjur skall alltid hållas kopplade inom campingområdet.  

Övrig information 
För att undvika överbelastning i elnätet begränsas det totala effektuttaget till 1kW per ekipage.   

Om frågor uppstår går det bra att ringa husvagnsklubbens servicetelefon: 073-724 97 18 eller ta kontakt med 
någon av våra campingvärdar. 

Betalning för vistelsen görs via BG 225-6105 eller genom vårt Swish nummer 123 683 89 99 

Om annan information söks så går det bra att ta kontakt med aktuell campingvärd, denne markeras med RÖD 
vimpel vid husvagn.  

Nycklar återlämnas vid utcheckning i postlåda till höger om servicehusets framsida! 

Information kring Covid -19 
Inför säsongen har vi för att säkerställa en trevlig och trygg vistelse på Kamlunge Camping utfört en 
grundläggande riskanalys och som resultat av denna har vi vidtagit följande åtgärder: 

Servicehus: 
• Vi desinficerar dagligen handtag, knoppar, spolknappen, alla ställen där man håller eller trycker. 
• På varje toalett och i dusch hittar du ett desinfektionsmedel som du själv kan använda för en extra 

rengöring. 
• Tvål finns i toaletterna så du kan tvätta dina händer ofta. 
• Vi har ingen kontanthantering, vi vill därför att du betalar med kort, Swish eller bankgiro. 

Du som gäst: 
• Vi förutsätter att du som gäst tar eget ansvar för att förhindra smittspridning. 
• Tänk på att hålla avstånd till andra. 
• Undvik att hälsa på andra genom att ta i hand. 
• Stanna hemma om du har några som helst symtom. 
• Vi ser gärna att du lämnar campingen om du skulle bli sjuk under din vistelse. 
• Håll dig uppdaterad och informerad om myndighetsbeslut samt informerad om den informationen 

som finns anslagen. 
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Placering av husvagn/husbil 
Avståndet mellan två campingfordon eller mellan ett campingfordon och ett tält bör vara minst fyra meter. 
Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Med campingfordon menas husvagn eller husbil inklusive 
eventuellt förtält eller liknande. För vägledning se bild nedan: 

 
Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls. 

Prislista 

Period Elplats Utan El 

Säsongsplats  6 500,00 kr  - kr  

Månad  3 600,00 kr   2 800,00 kr  

Vecka  1500,00 kr  1200,00 kr  

Dygn  240,00 kr      200,00 kr  

Tältplats 240 kr 120 kr 

För dig som vill fiska 
Kamlunges fiskevatten består av en sju kilometer lång älvsträcka med flera fina forsar och lugnt flytande 
sträckor. Bland annat den fina kanalen Detta ger möjlighet till fångst av flertalet olika arter bland annat harr, 
lax, öring, abborre, gädda samt lake. 

Fiskekort 
Fiskekort för området kan köpas via internet på www.fiskekort.se. 

Medlemskap 
Är du intresserad av en långliggarplats? För närvarande finns ett mindre antal lediga platser. Vid 
intresse tag gärna kontakt med föreningens ordförande Göran Lindvall, telefon 070-246 58 70.  
 

http://www.fiskekort.se/
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