Strömabadet
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.
Uppdaterad 2020-04-17
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1. Badplatsen

Badplatsen
Badplats med sandstrand och två badbryggor. Den ena bryggan är tillgänglighetsanpassad. Ner till den tillgänglighetsanpassade
badbryggan lutar det och behövs troligtvis
hjälp för rullstol. Runtom badplatsen finns det
olika sorters bänkbord att fika på. Underlaget
kring bänkarna är sand eller gräs.
Intill badplatsen finns det en grillplats. Grillen
har två vridbara grillgaller och två vanliga

Tillgänglighetsanpassade bryggan

bänkbord. Runt grillen är underlaget jämnt.
Vedförråd finns bredvid.
Vid parkeringen finns det en tillgänglighetsanpassad torrtoalett som även fungerar som
omklädningsrum.
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Grillplatsen

Bänkbord vid grillplatsen

Grillplatsen

De olika bänkborden vid grillplatsen

De olika bänkborden vid grillplatsen

De olika bänkborden vid grillplatsen
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Vägen till Strömabadet från parkeringen
Från parkeringen följer du den lilla grusvägen
förbi toaletten. Det lutar lite lätt och det kan
behövas hjälp för rullstol. Gå vänster om det
röda huset och därefter ligger badplatsen
direkt till höger. Innan badplatsen finns det
en stolpe mitt på grusvägen, det är bra med
plats på båda sidor om stolpen. Det är ca 100
m från närmsta parkeringen till badet.

Grusvägen mot badplatsen

Grusvägen förbi huset

Vägstolpen

2 Fiskebryggan

På andra sidan badplatsen finns det en fiskebrygga som är ett stort trädäck. Där har du
utsikt över sjön. Det finns en liten grill och ett
runt bänkbord. Grillen har ett vridbart grill-

galler. Underlaget runt grillen är ojämnt. Ved
tar du med från grillplatsen vid badet. Det är
fritt att fiska på bryggan, läs mer nästa sida.
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Grill vid fiskebryggan

Bänkbord på fiskebryggan

Vägen till fiskebryggan från parkeringen
Fiskebryggan ligger på andra sidan badet.
Följ den tillgänglighetsanpassade stigen som
passerar förbi badplatsen och gå längs med
staketet. Det lutar lite först uppför och sedan
nedför. Det kan behövas hjälp för rullstol.
Stigen är grusad men lite ojämn.

Stigen mot fiskebryggan

Staketet mot fiskebryggan

Fiske
I Strömaren finns bland annat gädda, abborre
och sutare. För att få fiska i sjön krävs
fiskekort från Strömarens naturvårdsförening,
men det är fritt att fiska med met- eller
kastspö från fiskebryggan.

För mer info angående naturvårdsföreningen
eller om fiske i sjön besök http://otvforeningsportal.se/ och leta dig fram till föreningens sida under fliken ”Våra föreningar”.

Vinter vid Strömabadet
Vid lämpligt väder plogar Naturvårdsföreningen Strömabadet skridskospår på isen. Det
görs även skidspår vid snö. För aktuell in-

formation om spåren, läs på Facebook-grupperna ”Strömarens Skrinnar Klubb” eller ”
Strömarens Naturvårdsförening”.
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Hitta till Strömabadet
Strömabadet ligger 10 km öster om Tierp,
3 km norr om Tobo.
Med bil

Med kollektivtrafik
Det finns ingen busshållplats i närheten av
Strömabadet.

Kör längs med väg 292 från Tierp. Efter
11 km svänger du av mot Tobo, kör
genom samhället och följ skyltningen mot
Skärplinge. 2 km efter Tobo svänger du
vänster mot Vibo på en liten grusväg, det
finns en liten vägvisare som anger ”Strömabadet”. Efter några hundra meter finns det en
liten avtagsväg till höger och en parkering.

Parkeringsplats Strömabadet

Parkeringen på höger sida, närmast badet

Parkeringen på vänster sida

Parkeringen är uppdelad i två delar på var
sida om grusvägen. Det är totalt plats för 10
bilar. Underlaget är grus och jord och är lite
ojämnt med hål. Det finns informationsskylt
med karta över området.

Bredvid parkeringen finns det en tillgänglighetsanpassad torrtoalett. Den är stor och
fungerar även som ett omklädningsrum. Det
finns ett litet fönster som släpper in ljus men
det kan bli lite mörkt. Det finns en kort bänk
att sitta på inuti torrtoaletten.

Kombinerad toalett och omklädningsrum vid
parkeringen

Pdf:en är framtagen av Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun 2018–2019, i ett projekt där
statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär.
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