
1 0 Lidens tidning

Var är du om du är 70km från Sundsvall, 30km
från Torpshammar eller 30km från Liden? Jo, då
befinner du dig vid Sandnäsets camping, denna
pärla i vår bygd. Den ligger lite avsides men har
man väl tagit sig dit så är det väl värt ett stopp
eller två.

Campingen har de senaste fem åren drivits av en
förening, Ljungans stugförmedling och före-
ståndaren Leif Norgren berättar att besöksan-
talet stadigt ökar. Den 2/7 2004 invigdes dess-
utom den nya restaurandbyggnaden med ute-
servering vilket gör att man även kan få en bit
mat när hungern faller på.

Den nya restaurangbyggnaden.

Invändigt i restaurangen.

På campingen finns det 20 husvagnsplatser för
närvarande och snittbeläggningen under sä-
songen har varit 17 enligt Leif. Man funderar på
att bygga ut med ett antal nya husvagnsplatser
för att ge alla som vill plats. Förutom husvagns-
camping finns även plats för ett antal tält. Leif
berättar att gästerna mest består av pensionärer
och barnfamiljer från Sundsvall eller Ljunganda-
len. Det finns också ett par stugor att hyra och
det bästa med dom är nog priset, 225:-/ dygn.
Detta måste vara rekordbilligt?

Jag  träffar på ett par campare från Sundsvall,
Leif och Margareta Berglund och frågar hur länge
dom varit på campingen.
”Det är första året, men vi blev så nöjda med att
här är så fint och skönt att vi haft vagnen här
sedan pingsthelgen”. En säsong (3 månader)
kostar 3500:- inkl. el så det blir ju inte så dyrt
sommarboende. Leif tycker dock att det finns en
nackdel och det är pendlingsavståndet till job-
bet i stan. Annars har de inget att klaga på och
vem vet, kanske är dom på plats till våren igen?

Leif och Margareta Berglund, Silje.

www.sandnaset.com
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Restaurang med mat från eget kök

Ett parti boule på den nyanlagda banan.

Från Sandnäsets hemsida har jag knyckt fölajnde
text:

Aktiviteter
På campingen roar vi oss med sällskapsspel som
t.ex beachvollyboll, boule, kubb, streetbasket, dart
och minigolf. Vi har även båt och kanot till uthyr-
ning, och för de mindre barnen finns det gungor
och rutchkana på stranden. Minigolfbanan som
invigdes sommaren 2002 blev genast en succé,
den består av nio banor och passar alla åldrar.

Allt du behöver veta om campingen
Öppet : 28/5 - 31/8, 2004

Sandnäsets camping består av 40 st
husvagnsplatser, varav 20 st är elanslutna, wc, kök,
tvättstuga och dusch finns tillgängligt för campa-
ren. På campingen finns även kiosk och uteserve-
ring med naturskön utsikt över Holmsjön. Kios-

ken och serveringen har öppet mellan 11:00 -
19:00 (Vid vackert väder har vi öppet till
22:00).
Campingen ligger 65 km väster om sundsvall,
alldeles innan Jämtlands gränsen efter väg 320.
(Se web atlas).

Priser:
Husvagn/dygn : 125 Sek, inkl. el: 150 Sek.
Tält/dygn: 70Sek.
Säsongsplats :  3500 Sek.
Stugor/dygn :  225 Sek.

Slutligen en repport
angående maten:

Köket måste testas när man åkt 3 mil. Jag be-
ställer en Fläskfilé Mexicana för 75:- och mine-
ralvatten. Väntetiden är inte lång trots många
gäster och för detta blir det plus. Smaken är
helt  ok, men för den hungrige kanske portio-
nen är lite liten. Det finn dock en hel del att
välja på allt från korv och hamburgare till ox-
filé. Nästa år kanske det kommer att kunna
drickas starköl till maten också vilket många
säkert uppskattar.
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