Vedrørende boligtomter Slåttebakken Gård – Aurora
Borealis Observatory
Bakgrunnen til Slåttebakken innenfor turistnæringen:
Slåttebakken Gård ble kjøpt av våre foreldre tilbake i 2008 med et ønske om å starte opp en
restaurant på hobby basis, samt muligheten for å bosette seg i et fantastisk område hvor
man fikk litt distanse fra veg, naboer og kunne sette pris på naturen på en annen måte i det
daglige liv. Det var da enighet om at vi som sønner skulle få hver vår tomt på 2,5 mål. Anders
Hanssen bygde i 2009 hus på sin eiendom hvor han bor i dag med sin familie. På dette
tidspunkt var yngste sønn Magnus Hanssen 20 år, og bodde i Tromsø. Det var pr tidspunkt
ikke aktuelt for Magnus å gå ut tomt grunnet kostnader. Tomten var på forhånd avtalt og
skulle ligge på haugen mellom huset til Anders og Fjøsen. Det ville på denne måten bli
minimale kostnader på veg, og forholdsvis enkelt å koble seg på Stormoen Vannverk.
Utstillingsvindu:
Første forsøk for å få turisme til på denne fantastiske lokasjonen var i 2017/2018. Gjester var
da boende på Finnsnes Hotell hvorpå vi hentet de hver kveld opp til Slåttebakken, for å
observere nordlys. Dette viste seg å bli en god markedsundersøkelse der vi konkluderte
med:
1. Finnsnes Hotell satt igjen med mesteparten av pengene
2. Samtlige gjester utrykte at det ville vært en betydelig bedre opplevelse om de kunne
overnatte på lokasjon.
Dette førte til starten på resorten der man høsten 2018 kunne åpne de første leilighetene.
Disse ble bygget ved siden av huset til Anders, med fantastisk utsikt mot Finnsnes.
Siden da har resorten vokst med stor hastighet der man i dag stort sett har fult belegg
gjennom sesongen, som strekker seg fra 25 august til 15 april. Det vil si at det til enhver tid
er i underkant av 40 gjester på Slåttebakken.
Anders med familie har nå gjennom de siste 2 sesonger erfart at det er voldsomt slitsomt å
bo midt i en resort, da det er vanskelig å skille mellom privatliv og jobb. Like fullt er det
uvurderlig å ha noen på resorten til enhver tid, etter som at det er mange uforutsette ting
som dukker opp. Som familie lever derimot i et utstillingsvindu gjennom sesongen, da
turister er rundt huset til alle døgnets tider. Dette er særdeles slitsomt for en familie
bestående av 2 voksne og 3 barn. Det er nettopp derfor de ønsker å bygge nytt hus, men
fortsatt bo på Slåttebakken, bare mer skjermet.
Som nevnt ovenfor har det alltid vært en plan at Magnus skal bygge på gården. Per i dag bor
han på Finnsnes, og selv om det bare tar 18 minutter å kjøre til gården er det til tider for
langt unna. Det vil da være unaturlig med dagens erfaringer å bygge et hus midt inne i
resorten, for så å sitte på samme følelse som Anders. Vi har andre muligheter hvor det lar
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seg kombinere å bo på gården samtidig som man er skjermet, men det er samtidig litt
begrenset med hvor dette kan la seg gjøre med tanke på terreng og videre planer for
resorten.
Trygghet for barn:
Anders og Magnus har begge små barn, og har derfor nå et større fokus på hvordan man skal
kunne kombinere familieliv og jobb i samme område. Et av privilegiene ved å «bo på landet»
er at man kan la ungene leke ute med større frihet uten å bekymre seg på samme måte som
i by eller i tettbygde strøk. Det er pr i dag blitt slik at det ikke er forsvarlig for Anders å slippe
de eldste barna ut for å leke uten at man er ute og følger med til enhver tid.
Faktorer som i dag må hensynas for familien:
- Trafikk av leiebiler hvor man ikke kan regne med vanlig kjørekunnskap/overvåkenhet.
- Det er i snitt i underkant av 40 gjester på resorten hver dag. Man har ingen kjennskap
til hvilke typer mennesker dette kan være. Man skal ikke være paranoid, men heller
ikke naiv rund det kjæreste man har.
Vurderinger som ligger til grunn for valgt område:
Traktorsti som går nord for fjøs og lavvo på eiendommen brukes i dag som turløype, og det
er nettopp her vi ønsker å holde en tråkket løype vinter, samt tursti før snøen kommer slik at
gjestene kommer seg bort fra parkeringsplassene og veiene på resorten. Det er da de virkelig
kan få oppleve vår fantastiske natur. Området er perfekt ettersom man på vinter får en pen
snødekt myr, bjørketrær tynget med snø samt de majestetiske grantrær som sammen kan
skape magi med nordlyset.
Enden av traktorstien er også starten på en merket natursti. Det vil derfor være mot sin
hensikt vedrørende skjerming om man bygger hus i dette området da det skal være sentralt
for våre gjester som et grøntareal. Vi har gjester i ulike aldre og det er derfor viktig at løypen
er så enkel å ferdes i som mulig slik at alle gjester kan benytte seg av den.
Setter man løypen til vanskelig og bratt terreng vil det resultere i at mange av våre gjester
ikke kan benytte seg av den.
Traktorstien som går fra øst til vest på den nordlige delen av eiendommen brukes også aktivt
av vår nabo som har hester og gjør mye ridning etter denne og videre ut over naturstien.
Helt sør på eiendommen er flyttlei og man prøver derfor å finne muligheter utenom denne.
Vestre/Nordvestre del av eiendommen er bratt og man må derfor gjøre en stor inngripen i
naturen for å få til noe her.
Midt på eiendommen ser man en betydelig stigning i høydemeter. Det er nettopp denne
stigningen som lar husene som er tiltenkt lengre vest langs midten få en form for skjerming
hvis de trekkes bak mot vest slik at man ikke blir på kanten og sitter på utstilling.
Det er også naturlig at man ikke ønsker å sette husene for nært. Det var i utgangspunktet
ønsket å ha større avstand, men dette måtte endres da vi ble oppmerksom på flyttlei. Selv
om det er familie er hovedhensikten med å bo på Slåttebakken det å kunne nyte natur og ha
god plass rundt seg.
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Man har gått gjennom hele eiendommen på dag- og kvelds-tid for å finne de mest gunstige
punkter tatt i betraktning følgende punkter:
-

Best egnede grøntområder for gjester.
Skjerming for familie, men samtidig nærhet slik at det å være grundere er forenelig
med familieliv, da det til enhver tid må være noen på resorten.
Skjerming i forhold til lys fra biler som kjører opp og ned på resort i forhold til vinkel.
Utsikt.
Innhugg i naturen.
Adkomstveg.
Nærhet mellom hus.
Myrområder.
Lysforerensing fra husene som vil gi innvirkning på opplevelse av nordlys om husene
stilles midt i synsvinkel fra resorten mot nord/nord-vest.

Etter overnevnte vurderinger, er en kommet frem til at de best egnede arealene allokert til
boligformål er slik de er vist i illustrasjon vedlagt dette dokument (se side 4). Tomtegrenser
og størrelse er ikke bestemt, men de vil trolig være 2 - maks 2,5 daa hver, og i hovedsak
plasseres i hver sin ende som vist i illustrasjon.
Pr i dag er det under tvil utholdelig for Anders med familie å bo midt i resorten, da den
holdes stengt i 5 mnd utenfor nordlys sesong. Disse 5 mnd gir nødvendig avbrekk og ro for
familien.
På sikt vil vi være avhengig av helårsdrift for å kunne skape en solid arbeidsplass hvor man
ikke trenger ansatte på sesongbasert arbeid, men fulltid. Dette gir rom for en mer solid drift
og flere arbeidsplasser. Med helårsdrift og/eller eventuelt flere gjester vil det være
uutholdelig å bo midt inne i resorten.
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Figur 1: cirka plassering av boligtomtene

Side 4 av 4

