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Byt badplats!

Öckerö - Hjälviks badplats 
Badplatsen ligger på Öckerö. I området Prästängen finns det 
fotbollsplaner och en inomhushall Göstahallen, ishall, lekpark, skatepark 
och motionsspår. Det finns en stor avgiftsbelagd parkering.      

Hönö - Hästens badplats 
ligger på Hönö, i närheten av Klåva. Här hittar du sandstrand, klippor, 
flytbryggor och handikappanpassad toalett.

Rörö - Gula skärens badplats 
Ligger på östra sidan av Rörö. På badplatsen finns 
flytbrygga och torrtoalett. Tag färjan från Burö färjeläge, 
om du har bil parkera gärna där.

Hälsö - Tjolmens badplats
Här finns torrtoaletter, flytbryggor, stege och klippor. Ta höger i rondellen på 
Hönö, fortsätt rakt fram i rondellen på Öckerö. Fortsätt tills du kommer till 
en bro. Tjolmen ligger direkt till höger efter bron. Parkeringsplats finns vid 
badplatsen.

Kommunens badplatser

Björkö - Klarviks badplats
Badplatsen ligger på öns västsida, ut mot farleden mellan Hälsö och Björkö. Det finns 

torrtoaletter, flytbryggor och liten sandstrand. Ingen parkering i närheten av 

badplatsen. För parkering hänvisas till Västergårdsskolan och Västergårdsskolans 

idrottshalls parkering.

Grötö - Knötens badplats
Den barnvänliga sandstranden ligger på Grötös nordvästra sida. På badplatsen finns en 

flytbrygga.

Kalvsund - Körrgårns badplats
Ta färja till Björkö, parkera bilen och ta ytterligare en färja från Framnäs till 
Kalvsund, eller ta personfärjan från Öckerö hamn. På badplatsen finns flytbrygga, 
hopptorn och torrtoalett. 

Hyppeln - Sandtångens badplats
Du tar dig till Hyppeln med samma färja som går till Rörö. Badplatsen har en långgrund 
sandstrand inramad av klippor där det också finns en toalett och flytbrygga.

Fotö - Viviks badplats
Här hittar du sandstrand, klippor, trampolin, flytbryggor, hopptorn och toalett. 
Parkering finns direkt efter Fotöbron. Du får sedan promenera uppför backen och 
därefter gå på en stig ner till vänster för att ta dig till badplatsen.

Öckerö - Saltasvikens badplats
Hoppa från betongpiren ner i vattnet och klättra runt på klipporna. Det finns 
parkering och toalett i området.

Källö - Knippla Tranbärsvikens badplats
Ligger på Källö-Knipplas östsida. Här finns det hopptorn, flytbryggor och toalett.

Hönö - Jungfruviken
Här hittar du torrtoaletter, klippor, sandstrand, gräs och flytbryggor. Utsikt över sundet 
till Hisingen. Ta vänster i första rondellen efter Hönöfärjan och vänster igen i den andra. 
Åk mot kyrkogården och parkera. Gångavstånd ner på slingan.

Hönö - Lapposands badplats 
Där finns toalett, flytbryggor och en barnvänlig sandstrand.

Upplev mer
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Byt badplats och upplev mer - kanske hinner du besöka alla 
badplatser i kommunen denna sommar! Kryssa lodrätt, 
vågrätt eller diagonalt.

Läs mer på www.ockero.se/fritid-och-kultur/idrott-motion-och-
friluftsliv/badplatser

#Bytbadplats #Badplatsbingo
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