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2015-09-29

Bad
V. Danderyd
Borgenklipporna

Förutsättningar

Kommentarer

Var: Edsviken
Typ: Klippbad med badstege
Servicerum: nej
Bänkar: ja
Kommunikationer: typ nej
Parkering: nej
Gångväg: ja

Inte intressant att åtgärda. Brant ner till badstegen från
gångvägen. Svårt att ta sig ner om man har lite dålig balans.
Svårt att ens parkera en cykel. Grillplats finns i närheten.

Hammarbacken

Var: Edsviken
Typ: Klippbad med badstege
Servicerum: nej
Bänkar: nej
Kommunikationer: nej
Parkering: nej
Gångväg: ja
Var: Edsviken
Typ: Klippbad med badstege
Servicerum: nej
Bänkar: nej
Kommunikationer: nej
Parkering: nej
Gångväg: ja
Var: Edsviken
Typ: Sandstrand
Servicerum: 1 toa (typ Bajamaja)
Bänkar: ja
Kommunikationer: typ nej
Parkering: ja
Gångväg: ja

Baden ligger längs gångvägen mellan Sätra äng och Skogsviks
båthamn. Smal grusad gångväg leder till badplatserna. Ingen
plats att sola på, bara liten klipputskjutning.

Klingsta park

Sätra Äng

Badstegen är monterad på en byggd ”ramp” som går från en
träbelagda gångvägen. Brant att ta sig till ”rampen” och svårt
att ta sig till stegen. Utmärkt för fysiskt helt friska personer.

Bred plan grusad gångväg från parkering till sandstrand.
Grillplats finns.
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Kvarnparksbadet

Enebyberg
Rösjön

Stocksund
Svanholmen

Täcka udden
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Var: Kvarnparken
Typ: Tempererad bassäng, ordnad badanläggning
Servicerum: ja
Bänkar: ja
Kommunikationer: ja
Parkering: ja
Gångväg: ja

Badet drivs av Kvarnparksbadets vänner, vilket betyder att ett
samarbete är nödvändigt för att få till eventuella justeringar.
Primärt behövs en ramp för att komma in i omklädningsrum
och handikapptoalett. Eventuellt behövs även någon form av
hjälp för att komma ner i bassängen. Diskussioner har förts om
att täcka över badet med tält för att på det sättet öka simtider
för föreningar som söker träningsmöjligheter. Bassängen blir
då tillgänglig året runt.

Var: Rösjön
Typ: Sandstrand och bryggor, ordnad badplats
Servicerum: nej
Bänkar: nej
Kommunikationer: nej
Parkering: ja, men långt bort. Ev alldeles intill
Gångväg: Ja, men lång

Bryggans anslutning till stranden är perfekt för att komma upp
med rullstol, men det är långt att gå från parkeringsplats. Får
man köra hela vägen fram funkar det, men det finns inga
bänkar eller omklädningsskjul eller annat. På andra sidan sjön
har finns Rösjö camping med alla faciliteter som tänkas kan.

Var: Tranholmssundet
Typ: Sandstrand, klippbad med badstege
Servicerum: 1 toa (typ Bajamaja)
Bänkar: ja
Kommunikationer: nej
Parkering: ja
Gångväg: Fin grusad gångväg fram till vattnet från
parkering.
Var: Lilla Värtan
Typ: Klippbad med badstege
Servicerum: nej
Bänkar: ja
Kommunikationer: nej
Parkering: nej
Gångväg: ja, längs kustlinjen, men svårtillgängligt.

Stor och öppen plats med gräsytor. Fin badstege vid klippor dit
det är lite svårare att ta sig. Strandbadet skulle med mindre
insatser kunna anslutas till gångväg med träspång och ramp ner
i vattnet.

Liten badplats vid klippor med en rejäl stege. Bra bänkar.
Sluttande gräsyta ner mot gångvägen.
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Djursholm
Germaniaviken

Ösbysjön

Var: Stora Värtan
Typ: Sandstrand, klippbad med badstege
Servicerum: 1 toa (typ Bajamaja)
Bänkar: ja
Kommunikationer: nej
Parkering: 2 anvisade p-platser, annars längs med
vägen.
Gångväg: stenlagd, ojämn gångväg.
Var: Ösbysjön
Typ: Badhusbyggnader och bryggor med stegar
Servicerum: ja
Bänkar: ja
Kommunikationer: ja
Parkering: ja
Gångväg: ja

2015-09-29

Lätt att snubbla på gångvägen även för en gående. Lätt att ta
sig till vattnet när man väl kommit till stranden. Klipporna
väldigt svårtillgängliga. Stor fin grillplats.

Den södra sidan av badet kan lätt fixas för att bli mer
tillgänglig. Bort med vass och lite träd och ta bort det
obegripliga stängslet runt badplatsen. Huset är igenbommat,
men går kanske att öppna upp igen och där finns kanske
möjlighet till omklädnad. Lite svårt att ta sig dit nu, men det
går att fixa till. En ramp går att sätta upp till vänster om
bryggan och om stängslet tas bort kan man också göra bryggan
tillgänglig för rullstolar vilket gör att även bänkarna blir
tillgängliga.
Även den norra badplatsen är möjlig att iordningsställa med
hjälp av ramp. Vägen dit är längre, men stigen är hårt packad
vilket gör att rullstol bör fungera på underlaget. Första delen av
stigen behöver breddas och fixas lite. Där finns omklädnad och
dusch redan.
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