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Tillgänglighet till badplatser och strandnära gångstigar 
En strålande sommar sätter osökt fokus på i vilken mån alla människor oavsett eventuella 
funktionshinder kan utnyttja de naturresurser som vi så rikt begåvats med i vår kommun.  Vi 
tänker här i första hand på  möjligheterna till bad och upplevelser vid och kring våra vackra 
stränder. 
 
Helsingborgs Dagblad har i en artikelserie i sommar beskrivit miljö, faciliteter och 
tillgängligheten till våra mest frekventerade badplatser.  Kommunen prioriterar fem badplatser 
vad gäller skötseln.  Dessa är Kvickbadet, Margreteberg, Farhultsbaden, Vikens havsbad och 
Solviken i Mölle.  Av dessa har bara Kvickbadet och Farhultsbaden någon form av 
anpassning för funktionshindrade.  På Kvickbadet handlar det om brygga/ramp för rullstolar 
samt en specialkonstruerad badstol.  Farhultsbaden har en funktionsanpassad gång mellan 
parkeringen till stranden samt parkeringsplatser för funktionshindrade.  På övriga tre 
prioriterade badplatser saknas varje form av funktionsanpassning. 
 
Vi har samtidigt uppmärksammats på att den planerade gångstigen längs strand och golfbana 
mellan Viken och Lerberget trots löften fortfarande saknar en drygt en kilometer lång länk 
nedanför golfbanan.  Länsstyrelsen och markägarna har gett sitt tillstånd, men Helsingborgs 
Golfklubb, som först ställt sig positiv till gångstigens fullbordande, har därefter motsatt sig 
gångvägens fortsättning längs golfbanan.  Detta är ytterst beklagligt eftersom den nu endast 
upptrampade stigen längs golfbanan gör det svårt och ibland omöjligt för rörelsehindrade 
personer att ta sig fram. DHR Höganäs’ uppfattning är att allmänintresset, innefattande även 
personer med någon form av funktionshinder, väger tyngre än ett aldrig så populärt särintresse 
– golfspel. 
 
Vi vill i detta sammanhang också uppmärksamma kommunen på att det är förenat med vissa 
svårigheter för personer som p g a nedsatt funktionsförmåga måste använda elskoter/elmoped 
att ta sig ner till stranden mellan Lerberget och Viken via den stig som längs ett staket 
förbinder stora vägen med strandområdet. 
 
DHR Höganäs som i första hand organiserar rörelsehindrade har varit i kontakt med flera 
personer med funktionsnedsättning boende i olika kommundelar varvid synpunkter har 
framförts på att samtliga av kommunen prioriterade badplatser bör göras tillgängliga också för 
människor med någon form av funktionsnedsättning.  
 
På föreningens senaste styrelsemöte, 2010-08-11 behandlades frågan och styrelsen beslutade 
enhälligt att ingå till kommunen och i förekommande fall till Helsingborgs Golfklubb med 
följande begäran: 
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1. Funktionsanpassning av samtliga fem prioriterade badplatser innefattande 
handikappanpassad gångväg, ramp och badstolar. 

2. Att planerade omklädningsrum vid Kvickbadet utformas så att 
            de blir fullt tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. 

3. Att planerad och utlovad gångstig mellan Viken och Lerberget snarast 
möjligt fullbordas. 

4. Att stigen mellan Lerberget och Viken jämnas till (kanske lämpligen 
med väggrus) för att göras framkomlig för elmoped/skoter. 

5. Att nämnda funktionsanpassningsåtgärder genomföres i samråd med 
handikappombudet  Sylvia Månsson. 

 
Kopia av brevet har också tillställts berörda byföreningar, som vi utgår från har intresse av att  
föreslagna åtgärder kommer till stånd, samt Kommunala Handikapprådet och 
Trafiksäkerhetskommittén. 
 
Vi emotser svar  snarast möjligt. 
 
Med vänlig hälsning 
DHR Höganäs – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 
www.dhrhoganas.se 
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