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Nu ska fler kunna bada  
 
I arbetet med att utveckla kommunens badplatser och göra dem mer 
tillgängliga har turen i år kommit till Barnens badstrand, som ska 
anpassas med ett trädäck och en ramp ner i vattnet. 

Kommunens nyligen antagna badplatsriktlinje anger att fler stränder ska vara 
tillgängliga och fler med funktionsnedsättning ska kunna bada på de kommunala 
badplatserna. Det tidigare badet vid Kåsa, som var utrustat med lift, kommer inte 
längre att tjäna som badplats för de med funktionsnedsättning. Detta eftersom 
det varit en plats med starka strömmar i vattnet och liften varit för komplicerad 
att sköta. 

- Vi planerar ett nytt tillgänglighetsbad på Getterön, som ska ersätta Kåsa, med 
brygga, ramp, badsulkys och omklädningsrum. Men det kan först vara på plats 
nästa sommar eftersom vi behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra 
åtgärder i naturreservatet vid femte vik. I väntan på detta prioriterar vi att höja 
standarden på Barnens badstrand, där vår hamnavdelning bygger ett trädäck 
med ramp ut i vattnet längs med piren norr om Kallbadhuset. Förhoppningsvis 
kan vi också få några badsulkys på plats till sommarsäsongen, säger Julia Anding, 
projektledare på hamn- och gatuförvaltningen. 

- Genom att höja standarden och tillgängligheten på Barnens badstrand så 
kompletterar vi utbudet av bad i Badhusviken. Fästningsbadet, Kallbadhuset och 
Barnens badstrand kommer tillsammans att erbjuda centrumnära bad som få 
städer kan tävla med, säger Tobias Carlsson, ordförande i hamn- och 
gatunämnden. 

Bifogat pressmeddelandet finns bilder, som illustrerar trädäcket och rampen ner i 
vattnet. 

För mer information, kontakta: 
Julia Anding, projektledare, hamn- och gatuförvaltningen 
Tel. 073-231 59 88, e-post: julia.anding@varberg.se 
 
Tobias Carlsson, ordförande i hamn- och gatunämnden 
Tel. 070-830 50 90, e-post: tobias.carlsson@varberg.se 
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