
Nya BUAB 
   Nya buab en framtidsvision av en utveckling av besöks och aktivitetsmål i närområdet till Vindelns 

samhälle. Ett arbete där man tar till vara på kommunala anläggningar och utvecklar dem för att 

bredda utbudet och öka tillgänglighet för besökare och aktiva. Aktivt arbeta för att vara ett 

kompliment till annan besöksnäring och stärka varumärket Vindelns kommun för besökare och 

intresset av ett boende i kommunen. 

                            

 

Utvecklingen sker på 3 olika platser runt Vindelns samhälle med en gemensam organisation av 

campingverksamhet. En utveckling av Vindelns Ski-center, Buberget, en snösäker anläggning med en 

kvalitativ alpin och längspårsanläggning. Uppförande av motorstadion i anslutning till Buberget med 

ett brett utbud för de motorintersserade i kommunen och besökare.Tillbyggnad av camping vid 

kvarnområdet med en ny och utvecklad form med nya tillskott. Uppförande av en camping med 

naturnära kvalitéer och en attraktiv badplats för besökare vid Abborrtjärn. 

 

 

                       

 



Vindelns Skicenter Buberget 

Skapande av en automatiserad snöläggningsanläggning för alla nedfarter och en längdspårsslinga på 

800-1200meter. En utbyggnad av camping till ca 70 platser samt uthyrningsstugor på ca 24 

sängplatser. Tillbyggnad med nytt servicehus med förråd och garage för maskiner. 

Skapande av ett tomtområde för etablering av privata stugor i anslutning till nedfart med ski-in och 

ski-out. 

  

 

 

 

Vindelns Motorstadion Buberget 

Uppbyggnad av en motorstadion med utrymme för såväl bil, motorcykel och skoterbanor samt en 

cartingbana. En anläggning med gemensamma lokaler för klubb och utbildningsverksamhet. Attraktiv 

anläggning med läktare, parkeringar och servicehus för aktiva och besökare. 

 



                       Camping Kvarnområdet 

Skapande av ett välkomnande campingområde med utbyggnad av parstugor formande en ”by- 

karaktär” som förstärks med en ”möblerad ” trädgård för gästerna framför stugor och loge. 

Uppsättande av 5 stugor på Solvik med glasad fasad som vätter mot älven. Utökning av servicehus 

kapaciteten samt anläggande av en danspaviljong på ena ändan av ”vackerängen” med närhet till 

älven. 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                 

 

 

 

 



                  Abborrtjärns Camping och badplats 

Anlägga en naturcamping med utspridda platser omgärdade av buskar, träd och naturängar. 

Uppförande av servicehus med reception och kiosk. Uppdatering av befintlig badplats med 

uteduschar, vattenruschkana bryggor. Ett mer tillgängligt bad med anpassad gångväg. Renovering av 

befintliga lokaler och en upprensning av stränder och vattenväg ut till bryggorna. Avsätta yta för fri-

camping i anslutning till infart med enklare servicehus.   

 

 


