Skoghall

2006-06-08

Information och bestämmelser om badplatsen vid:

Mörudden
Risker:

- Dykning från pir med dolda stenblock under ytan.
- Dykning från bryggor med lågt vatten.
- Bad i hamninloppet och från ångbåtsbryggan = Kollisionsrisk.
- Skiftande vattendjup.
- Mycket folk och stor badplats = lätt att ”tappa bort” badande.
- Festplats: Bad kombinerat med alkohol och mörker
rekommenderas inte.

Till- och frånfarter:

Huvudväg går in till badplatsens parkering från Hovlandavägen.
Sidoväg genom Sörvikshamnen (främst cykeltrafik).

Parkering:

Huvudparkering finns vid stora infarten. Ca 50 platser, som även
servar restaurangen och campingens reception / kiosk. Ca 15
platser finns via Sörvikshamnen. Utökad parkering planerad 2006.

Skyltning:

”Dykning förbjuden” finns skyltat vid parkeringarna, samt på
bryggorna. Cykling och rastning av hundar är förbjudet på
badplatsen. Badförbud råder i hamninloppet.

Bryggor:

Vinkelbrygga (25x20 m) finns innanför pir. Flyttbar brygga (20 m)
placeras ut för de minsta barnens simskola, på 80 cm vattendjup.
Ångbåtsbrygga finns i anslutning till hamninloppet. Där råder
badförbud.

Vattendjup:

Ingen information om vattendjup anslås.

Utryckningsfordon:

Utryckningsfordon når enkelt parkeringarna. För att ta sig ut till
vattenlinjen / piren behövs nyckel. Nyckeln finns i campingens
reception.

Livräddningsutrustning:

Det finns livbojar utplacerade på hela badplatsen.

Toaletter/Sopkärl:

Det finns toaletter i anslutning till restaurangen. Extra toaletter
placeras vid parkeringen, under högsäsong. Soptunnor finns
utplacerade på hela badplatsen.

Rastning av djur:

Det är förbjudet att rasta hundar på badplatsen (skyltar). Det är
också förbjudet att rida / bada hästar där.

Vattenfarkoster:

Badplatsen ligger vid hamninlopp och farled. Ordinarie regler
gäller.

Tillsyn:

Kommunen städar badplatsen 3 – 5 ggr / vecka (beroende på
väder), under badsäsongen Städningen sker oftast tidigt på
morgonen. Simskola med ledare / lärare under juli månad. Ingen
tillsyn av badande allmänhet finns.

Övrigt:

Det finns två grillplatser. Det finns en lekpark för småbarn. I
anslutning till badplatsen finns camping, reception, kiosk,
restaurang, minigolfbana, bastu och båthamn. Kommunens
midsommarfirande äger rum här. Populär som festplats.
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Information och bestämmelser om badplatsen vid:

Getingberget
Risker:

- Hala berg vid en del av badplatsen.
- Mycket folk, stort och långgrunt = lätt att ”tappa bort” badande.
- Festplats: Bad kombinerat med alkohol och mörker
rekommenderas inte.

Till- och frånfarter:

Asfalterad väg går genom golfbana till badplatsens parkering.

Parkering:

Parkering finns i anslutning till badplatsen. Plats för ca 50 bilar.

Skyltning:

Rastning av hundar och hästar är förbjudet på badplatsen.

Bryggor:

Bryggor saknas på badplatsen.

Vattendjup:

Ingen information om vattendjup anslås. Badplatsen är mycket
långgrund (ca 100 m ut till 1 m djup).

Utryckningsfordon:

Utryckningsfordon når parkeringen via den enda vägen.
Parkeringen finns inom 50 m från vattenlinjen.

Livräddningsutrustning:

Det finns livbojar utplacerade på badplatsen.

Toaletter/Sopkärl:

Torrdass (2) samt soptunnor finns vid parkeringen. Ytterligare
soptunnor finns utplacerade på badplatsen.

Rastning av djur:

Rastning av hundar och hästar är förbjudet på badplatsen.

Vattenfarkoster:

Badplatsen är förhållandevis otillgänglig från sjön p.g.a. det
grunda vattnet. Ordinarie regler gäller för vattenförkoster.

Tillsyn:

Kommunen städar badplatsen 1 – 3 ggr/vecka (beroende på väder),
under badsäsong. Ingen tillsyn av badande finns.

Övrigt:

Det finns två grillplatser samt stockbord utplacerade på badplatsen.
Fricamping är möjlig i skogen runt badplatsen.
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Information och bestämmelser om badplatsen vid:

Räggårdsviken
Risker:

- Hala berg längs hela vattenlinjen.
- Dykning från berg med dålig sikt för utlöpare under ytan.
- Dykning från pir med lågt vatten runt om.
- Risk för trafikproblem vid högsäsong, då bilar parkerar längs
vägen och kan hindra utryckningsfordon.
- Svårtillgängligt för räddningstjänsten ute på badplatsen.
- Lång väg till badplatsen för räddningstjänsten vid larm.
- Festplats: Bad kombinerat med alkohol och mörker
rekommenderas inte.

Till- och frånfarter:

Asfalterad väg finns fram till badplatsens parkering.

Parkering:

Parkering finns för hundratalet bilar. Parkeringsplatsen ligger ca
300 m innan badplatsen.

Skyltning:

Rastning av hundar förbjuden. Dykförbud.

Bryggor:

Bryggor saknas på badplatsen. En pir finns långt in i viken.

Vattendjup:

Ingen information om vattendjup anslås.

Utryckningsfordon:

Utryckningsfordon når parkeringen, och anslutningsväg (via olåst
bom), fram till badplatsen. Badplatsen är ändå otillgänglig p.g.a.
bergig natur och långsträckt (ca 1 km) bad.

Livräddningsutrustning:

Det finns livbojar utplacerade på hela badplatsen.

Toaletter/Sopkärl:

Torrdass (2) och soptunnor finns mellan parkeringen och
badplatsen.

Rastning av djur:

Rastning av hundar är förbjuden.

Vattenfarkoster:

Ordinarie regler gäller.

Tillsyn:

Kommunen städar badplatsen 1 – 3 ggr / vecka (beroende på
väder), under högsäsong. Ingen tillsyn av badande finns.

Övrigt:

Badplatsen består mestadels av berg, vilket inbjuder till riskfylld
dykning. Det finns grillplatser och stockbord utplacerade.
Motionsspår och grillstuga finns i anslutning till badplatsen. Det
finns fem bostadshus i anslutning till badplatsen (innanför
bommen vid parkeringen).
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Information och bestämmelser om badplatsen vid:

Västra Skagene
Risker:

- Hala berg i vattenlinjen.
- Dykning från utskjutande berg med grunt vatten.
- Inbjudande att simma till närliggande ö, genom strömt vatten
och farled.
- Lång väg till badplatsen för räddningstjänsten vid larm
- Festplats: Bad kombinerat med alkohol och mörker
rekommenderas inte.

Till- och frånfarter:

Grusväg fram till badplatsens parkering.

Parkering:

Icke anlagd parkering med plats för 15 – 20 bilar finns i anslutning
till badplatsen.

Skyltning:

Rastning av hundar förbjuden. Dykförbud.

Bryggor:

Bryggor saknas på badplatsen. (Borttagen 2006).

Vattendjup:

Ingen information om vattendjup anslås.

Utryckningsfordon:

Utryckningsfordon tar sig fram till parkeringen. Därifrån (ca 30 m)
är det gångstig till brygga / vattenlinje.

Livräddningsutrustning:

Livbojar finns på badplatsen.

Toaletter/Sopkärl:

Torrdass (1) och soptunnor finns mellan parkeringen och
badplatsen.

Rastning av djur:

Rastning av hundar och hästar är förbjudet på badplatsen.

Vattenfarkoster:

Badplatsen ligger intill mindre farled, och en liten båthamn.
Ordinarie regler gäller.

Tillsyn:

Kommunen städar badplatsen 1 – 3 ggr / vecka (beroende på
väder) under badsäsong. Ingen tillsyn av badande finns.

Övrigt:

Det finns en grillplats och några stockbord på badplatsen. En
omklädningsbarack finns på badplatsen.
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Information och bestämmelser om badplatsen vid:

Ruds badplats
Risker:

- Halt berg vid vattenlinjen.
- Lång väg till badplatsen för räddningstjänsten vid larm.
- Festplats: Bad kombinerat med alkohol och mörker
rekommenderas inte.

Till- och frånfarter:

Asfalterad väg finns fram till parkering.

Parkering:

En icke anlagd parkeringsplats (10 – 15 platser) finns i anslutning
till badplatsen.

Skyltning:

Rastning av hundar och hästar förbjuden. Dykförbud.

Bryggor:

Bryggor saknas på badplatsen.

Vattendjup:

Ingen information om vattendjup anslås.

Utryckningsfordon:

Utryckningsfordon tar sig fram till låst kätting vid parkeringen.
30 – 40 m lättillgänglig terräng (gräsmatta) fram till vattenlinjen.

Livräddningsutrustning:

Livboj finns på badplatsen.

Toaletter/Sopkärl:

Torrdass (1) och soptunnor finns på badplatsen.

Rastning av djur:

Rastning av hundar och hästar är förbjudet på badplatsen.

Vattenfarkoster:

Båtar från sommarstugor trafikerar utanför badplatsen. Ordinarie
regler gäller.

Tillsyn:

Kommunen städar 1 – 3 ggr / vecka (beroende på väder) under
badsäsong. Ingen tillsyn av badande finns.

Övrigt:

Grillplats, stockbord och omklädningsbarack finns på badplatsen.
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Information och bestämmelser om badplatsen vid:

Västra Söön
Risker:

- Dykning från bryggor mellan båtar och förtöjningar.
- Badande och båtar på samma ställe.
- Vattenskidåkare som kommer in bland badande.
- Festplats: Bad kombinerat med alkohol och mörker
rekommenderas inte.
- Enbart sjöräddning = tar lång tid.

Till – och frånfarter:

Badplatsen är endast tillgänglig med båt.

Parkering:

Båtbryggor finns för minst 50 båtar vid badplatsen. I anslutning
finns också båtklubbens bryggor.

Skyltning:

Dykförbud. Rastning av hundar är förbjudet på badplatsen.

Bryggor:

Det finns bryggor som används som badbryggor och båtplatser.

Vattendjup:

Ingen information om vattendjup anslås.

Utryckningsfordon:

Endast sjöräddningen når badplatsen.

Livräddningsutrustning:

Livbojar finns utplacerade på badplatsen.

Toaletter/Sopkärl:

Torrdass (3) och soptunnor finns utplacerade på badplatsen.

Rastning av djur:

Rastning av hundar är förbjudet på själva badplatsen.

Vattenfarkoster:

Tät båttrafik förekommer i anslutning till badplatsen. Ordinarie
regler gäller. Vattenskidåkning är dock av säkerhetsskäl hänvisad
till en ponton en bit ut i viken.

Tillsyn:

Kommunen städar badplatsen och tömmer latriner 2 – 5 ggr /
vecka (beroende på väder) under badsäsong. Ingen tillsyn av
badande finns.

Övrigt:

Det finns flera grillplatser på badplatsen. Skoghalls båtsällskap har
verksamhet i anslutning till badplatsen, med bryggor, grillplatser
och torrdass. Det finns fler badställen på ön som man kan nå från
den kommunala badplatsen. Möjlighet till fricamping finns på ön.
Populär som festplats.

