Nyt sommeren på

BADEPLASSER
I BAMBLE

BADESTEDER
I Bamble Kommune

Det er ingen grunn til ikke å gå for en dukkert i Bamble i sommer.
Kommunen byr på mange flotte steder. Steder som ligger lett tilgjengelig. Mange med servicemuligheter som også er godt tilrette-lagt
for funksjonshemmede.
Betaling gjelder badeområdet Krogshavn
/ Badet og Rønninstranda på Valle, når
vi viser til badeplasser med saltvann. I
forbindelse med badeplassen på Bamblevannet, driftes den av lokal velforening.
Det forutsettes at besøkende betaler for
bruken, slik at foreningen har midler til å
drifte badeplassen på en god måte.
De fleste badeplasser har fått til dels
gode servicemuligheter. På Rognstranda
er Bamble kommune i full sving med å
oppgradere servicebygget. Den badeplassen som krever litt ekstra av besøkende er
Elvik. Trolig en av de beste badestrender
i Bamble. Dessverre er det ikke service-

muligheter eller avfallsdunker der. Noe
som betyr at besøkende må håndtere
dette på en forsvarlig måte. Elvik nås best
med båt, men en parkeringsplass er tilrettelagt ved bommen som danner slutten på
vegen. Det er rundt 300 meter fra parkeringen til badeplassen.
Som for Bamblevannet er også bade og
rasteplassen på Haukedalsvannet resultatet av lokale krefters innsats. Besøkende
oppfordres derfor til å overholde de lokale
regler.
Det er en badeplass som krever litt ekstra
årvåkenhet og det gjelder Sagastranda i

Eikstrand. Besøkende i bil må parkere på
motsatt side av Stathelleveien Fv200 og
krysse den for å nå strandområdet.
Besøkende har naturligvis mange andre muligheter til å bade langs kysten av
Bamble. Vi minner imidlertid om at dette
ofte kan være på privat grunn. Vi har heller
ikke nevnt badesteder på øyene, da disse
utelukkende er tilgjengelige med båt.
Bamble kommune, med Skjærgårdstjenesten, legger ned mye arbeid i å holde kysten
ren og pen for våre besøkende. Vi håper
dere nyter oppholdet og ønsker dere
velkommen tilbake.
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Her presenterer vi en oversikt
over registrerte badeplasser som er
offentlige. Vi legger også med en
beskrivelse av parkeringsmuligheter.
Se plassering på kartet.

4.

Oversikt:
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Hellestvedtvannet /
Kongens Dam - Herre
Badedammen - Herre IF
Stokkevannet - Stokkevannet næringspark
Asvallstranda (Sagastranda)
- Fylkesvei 120 /Ekstrand
Furustranda - Langesund
Krogshavn / Badet Steinvika
Sandvika
Rognstranda
Hydrostranda
Elvik - Brevikstrand
Prisgrunn - Brevikstrand- 		
Ivarsand
Rakkestadstranda
Rønningstranda
(få parkeringsplasser, passer
best for lokalbefolkningen eller 		
de som kan bruke sykkel. Men 		
mulighet for bruk av betalingsparkering ved innkjøringen til 		
Breisand.)
Haukedalsvannet
Bamblevannet

Parkering:
Med unntak av tre områder har samtlige
gebyrfri parkering. Men det må understrekes at flere av stedene er såpass små
at det er begrenset parkering der.
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Viktige telefonnummer:

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt - tlf: 35 96 55 20 / 116117
Psykososialt kriseteam - tlf: 952 51 211
Vei, vann og avløpsvakt - tlf: 913 65 000
Vegtrafikksentralen - tlf: 175
Mattilsynet - tlf: 22 40 00 00
Barnevernsvakta - tlf: 900 53 304
Viltnemnda - tlf: 911 90 597
Beredskapskoordinator - tlf: 913 65 067

Skjærgårdstjenesten:
VAKTTELEFON: 913 65 000

Bamble Kommune
Kontakt oss
Sentralbord: 35 96 50 00
Epost: postmottak@bamble.kommune.no
Servicetorget: man-fre: 07.30 - 15.00
Postadresse:
Postboks 80, 3993 LANGESUND
Besøksadresse:
Rådhuset, Kirkeveien 12
3970 LANGESUND

