INSJÖBAD
20

Koordinaterna avser lämplig parkeringsplats.

BADKARTA

20) HÖGSJÖN
GPS: 57.28571, 12.79201
På gränsen mellan Falkenberg och Varberg, en liten bit från
Ulvanstorp, ligger denna skogsnära badplats. Det långgrunda
vattnet gör det till ett bra ställe för mindre barn. Det finns flera
vikar att bada från men här hittar du den största.

25) MUSASJÖ

30) ÄTRAFORSDAMMEN

GPS: 57.13474, 12.70819
Mitt i Ullared, ett stenkast från Gekås, ligger badplatsen vid
Musasjö. Här finns en strand med havssand, flera grillplatser,
badbrygga, badflotte med rutschkana och en anlagd
promenadväg runt sjön.

GPS: 57.03583, 12.67119
Vid Ätraforsdammen finns en stor och populär badplats
med brygga. Här kan du spela standvolleyboll, grilla, bada
och leka. Stranden är något grusig och det blir snabbt djupt,
även vid bryggan.

26) ESEREDSSJÖN

31) LJUNGSJÖN

GPS: 57.12447, 12.95006
Vid Eseredssjön, mitt i samhället Ätran, finns en liten,
fin badplats med sandstrand och badbrygga.

GPS: 56.99190, 12.55476
Vid den populära badplatsen vid Ljungsjön kan du bada från
bryggan och grilla vid flera grillplatser. Promenaden runt sjön är
ca 4 km lång och utgår från parkeringen.

Älvsered

21
22

21) HORSASJÖN
GPS: 57.23922, 12.86244
Mitt i Älvsereds samhälle ligger Nabben i Horsasjön. Det är en vacker
och populär badplats med en liten sandstrand och hopptorn.

32) SJÖNEVADSSJÖN
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27) FEGENSJÖN

22) BARKEN

24

GPS: 57.21378, 12.63993
Vid sjön Barken i Källsjö finns en mycket fin badplats med en stor
brygga och även en badflotte att hoppa ifrån. Här finns också flera
grillplatser och en fin sandstrand.

25

Ullared

Ätran
Morup
23) HJÄRTAREDSSJÖN

f a l kenberg . s e

27

28

GPS: 57.16879, 12.68826
Långås
På vägen mellan Ullared och Kjällsjö ligger badplatsen vid
Hjärtaredssjön. Här finns en stor badbrygga och en fin sandstrand.

Fegen

Krogsered

Köinge

SYMBOLFÖRKLARING | KEY TO SYMBOLS
WC / Utedass

Bord och bänkar

WC / Privy

Tables and benches

Handikapp WC

Hundbadzon

Handicap toilet

Dog bathing zone

Handikappvänligt bad

Surfing

Handicap friendly bathing

Surfing

24) TJÄRNESJÖN
GPS: 57.15082, 12.84367
Ute på en liten halvö vid Tjärnesjön finns en badplats med både
strand och klippor att bada ifrån i en vacker och rofylld omgivning.
Här finns även möjlighet att grilla.

Vattenkran

Volleyboll
Volleyball

Dusch

Hopptorn

Shower

Jumping tower

Brygga eller pir

Lekplats

Pier or jetty

Playground

Grillplats

Parkering på stranden

Fireplace

Parking on beach

Långås

31

32

Vessigebro

33

Vinberg
Glommen
Vinbergs
Kyrkby
Skogstorp

Årstad

Wind shelter

Falkenberg
Heberg

Våra bassängbad hittar du på

falkenberg.se

Destination Falkenberg
Holgersgatan 11 • 311 34 Falkenberg
Tel. 0346-88 61 00

28) BJÖRKASJÖ
GPS: 57.09861, 12.61029
Vid Björkasjö ligger en liten badplats med sandstrand och möjlighet att grilla. Badplatsen ligger
i Björkekullens naturreservat och från badplatsen
utgår även ”Björkasjöstigen”, en vandringsstig på
5,5 km som tar dig runt sjön.

GPS: 57.07299, 12.94298
I Krogsered ligger badplatsen i Lyngsjön. Här finns brygga,
lekplats, omklädningsrum och en grillkåta, dessutom en
rutschkana ner i vattnet. En fin vandringsstig omger sjön.

Ljungby

Bergagård

Olofsbo

Vindskydd

30
Ätrafors

29

29) LYNGSJÖN
Morup

Water tap

26

GPS: 57.11737, 13.04362
Ca 2 km från Fegens samhälle
ligger en fin badplats som
kallas Linjevik. Här finns
gungor för barnen och ett
vindskydd. En naturstig leder
från samhället längs med sjön
till badplatsen. Längs med
stigen finns informationsskyltar som berättar om
Fegens naturreservat.

Ringsegård

34

Boberg
Slöinge

Grimsholmen

Långasand

GPS: 56.98195, 12.74726
Vid Sjönevadssjön finns en badbrygga och en
långgrund strand med fin sand.

33) MOSSJÖN
GPS: 56.95185, 12.79604
Vid Mossjön finns en liten badplats med sandbotten.
Här finns även möjlighet att grilla. Från grusvägen,
följ stigen ner mot sjön till fots.

34) NYHAGASJÖN
GPS: 56.86675, 12.77312
Vid Nyhagsjön finns en badplats med brygga och hopptorn.
Här blir det blir djupt ganska snabbt.

HAVSBAD
Koordinaterna avser lämplig parkeringsplats.

1) PETTERS BRYGGA
GPS: 56.96689, 12.35032
Det här är en annorlunda badplats, vackert inramad av lantlig
miljö. Här finns en brygga att hoppa från men också en bred
badstege ner i det långrunda vattnet mot viken. De små barnen
kan hålla till på stranden. Här finns gott om bord och bänkar
vilket också gör det till ett trevligt picknick-ställe.

2) ROSENDALS STRAND
GPS: 56.95596, 12.35662
Sandstranden är omgiven av strandängar och öppna landskap.
Här är det lätt att hitta en lugn plats i solen. Falkenbergs norra
kuststräckan består till stor del av betade strandängar. Dessa
skyddas i ett antal naturreservat både norr och söder om Rosendal. Strax söderut ligger Morups Hallar, en skärgård i miniatyr.

3) DIGESGÅRD

8) STAFSINGE STRAND

16) VESSLUNDA

GPS: 56.89739, 12.45804
Stafsinge strand ligger bara ett stenkast från centrum men
här är lugnt och fridullt. Långgrund strand utan sanddyner.
Vyn domineras av de mäktiga vindkraftverken vid hamninloppet.

GPS: 56.84243, 12.58026
Vid Vesslunda, på södra sidan om Suseåns mynning,
finns imponerande sanddyner och en långgrund strand.

9) BADBRYGGORNA PÅ BACCHUS
GPS: 56.89027, 12.49037
Njut av Skrea strand och badliv utan att få sand mellan
tårna. Utmed Bacchus väg finns nya utsiktsplatser, flera med
badbryggor, bord bänkar och grillplatser. Perfekt plats för
sommarens picknick eller för modiga badare som vill trotsa
kylan vintertid.

GPS: 56.91563, 12.39401
Fin vit sand, klart vatten och höga sanddyner gör detta till en
av Falkenbergs populäraste stränder. Den långa stranden är
omtyckt av barnfamiljer och det finns bra krabbfiskarställen i de
steniga ändarna eller i småbåtshamnen precis söder om stranden.
Affär, glasskiosk och pizzeria finns nära till hands. Hundar är
välkoma vid den norra änden av stranden.

6) SKOMAKAREHAMNEN
GPS: 56.90044, 12.42713
Vid Skomakarehamnen kan man bada från en liten sandstrand.
Här finns även en gammal stenpir att fiska krabbor från.

7) HÄSTHAGSUDDEN
GPS: 56.89820, 12.43441
Vid Hästhagsudden finns en liten sandstrand och en pir att fiska
krabbor vid. Här finns även en byggnad med en spännande
historia, Sveriges första livräddningsstation. Stenpiren är en
rest av den gamla bryggan där livbåten sjösattes.
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GPS: 56.83356, 12.59481
Långgrund och barnvänlig strand som är inramad av klippor
både i norr och söder. Härifrån har du en fantastisk utsikt över
kusten och på den norra udden finns bänkar och grillplatser. En
bra plats för en picknick, särskilt när solen går ner över havet.
Från Långasand och upp till Suseåns mynning sträcker sig Vesslunda naturreservat med härliga strövstigar.

E6

3

Vinberg

4

Vinbergs
Kyrkby

Glommen
Olofsbo

10) SKREA STRAND

18) UGGLARP

GPS: 56.88468, 12.50460
Skrea strand är en av Hallands finaste och populäraste stränder
– en 2 km lång sandstrand med höga sanddyner hela vägen.
Här hittar du den 250 meter långa badbryggan med handikappramp. Sommartid finns ett rikt utbud av kiosker, serveringar,
minigolf och after beach.

GPS: 56.82409, 12.60776
Ugglarps havsbad består av tre långgrunda och barnvänliga
stränder, södra, norra och västra stranden. Mellan stränderna
finns klippor som gränsar av och löper ut i havet. Vid klipporna
i norr finns en pir som är ett bra ställe för krabbfiske. Här finns
också tångrev för dig som gillar att snorkla. På en bit av den
södra stranden är hundar välkomna. Strax söder om Sallebjäret
är strandparkering möjlig på en kortare sträcka.

GPS: 56.87314, 12.51942
Näset, strax söder om Skrea strand är ett fint område med en
liten naturhamn och en sandstrand. Perfekt krabbfiskarställe.

GPS: 56.93485, 12.36043

5) OLOFSBO

1

17) LÅNGASAND

12) HANSAGÅRDS STRAND

GPS: 56.78948, 12.61975
Stensjöstrand ligger i naturreservatet Steningekusten. Här finns
en liten sandstrand att bada vid. Grusvägen till höger leder till
Stensjöhamn. Idag är det en småbåtshamn men förr i tiden var
det en lastningsplats för huggen sten. På väg till hamnen ligger
en bunker från andra världskriget.

GPS: 56.84412, 12.55737
I naturreservatet Grimsholmen finns en liten vacker sandstrand
vid Skärvik. Följ stigen in i reservatet och håll sedan till höger.
Grillplatser finns vid parkeringen.

15) VEKASTRANDEN
GPS: 56.84432, 12.56910
Vid Veka i Grimsholmens naturreservat kan man bada från den
långgrunda stranden. Följer du stranden söderut kommer du till
de vackra omgivningarna vid Suseåns mynning.

6

150

7

8
Falkenberg
Skrea

10

11

12

Heberg

Ringsegård

13
Boberg

Grimsholmen

14

13) RINGSEGÅRD

14) GRIMSHOLMEN

Skogstorp

19) STENSJÖSTRAND

GPS: 56.87276, 12.52888
Hansagårds strand är en liten sandstrand som gränsar
till Ringsegårds strand. Du finner den strax nedanför
Hansagårds camping.

GPS: 56.86758, 12.54385
I Ringsegård finns en över 2 km lång sanstrand med stillsam och
naturnära profil. Här är det alltid gott om plats. Ön Bastuholmen
förbinds med land via en en stenpir. Stranden norr om stenpiren
brukar kallas Hansagård. Det finns tre parkeringar till Ringsegårds
strand och på de två norra kan du parkera direkt på stranden.

5

9

11) NÄSET

På promenadavstånd från Glommen finns en lång härlig sandstrand med låga sanddyner och långgrunt bad. Vill du pausa från
badandet kan du gå en promenad i den mysiga småbåtshamnen
eller gå ut på udden och titta på Glumstenen. Affär och restaurang finns på nära håll.

Bergagård

Långås

2

GPS: 56.94704, 12.35733
I Digesgårds naturreservat finns en mindre sandstrand
att bada vid.

4) GLOMMENS STRAND

Ljungby

Morup

Veka

15
16

Långasand

17

Falkenbergs stränder
radar upp sig
som ett pärlband
utmed kustremsan.
Vilken blir din
favorit i sommar?

Ugglarp

18

19
Steninge

