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Yrkande angående –Privata stränder och 
badföreningar  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Byggnadsnämnden 
återrapportera för kommunstyrelsen omständigheterna kring tillsynsärendet av Hovås 
Kallbadhus.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att kartlägga förekomsten av badföreningar och 
privata stränder i hela Göteborg. Kartläggningen ska även innehålla en redogörelse 
för om detta är förenligt med allemansrätten och de strandskyddsbestämmelser som 
finns.  

 

 

Yrkandet 
Under juli månad har vi kunnat ta del av tidningen GT:s granskning av bostadsområdet 
Hovås och kallbadhuset med tillhörande badhytter. Av granskningen framgår att en 
enskild näringsidkare bedriver restaurangverksamhet på kallbadhusets område, samt äger 
längor med badhytter som sedan arrenderas ut till de som visar prov på ett ”sunt och 
normalt beteende”. Badhytterna ligger på den privata stranden intill kallbadhuset, och är 
inhägnat med taggtråd och en stor metallgrind.  

Ägarna till badhytterna får betala en arrendeavgift, på 8 000 kronor per år, till bolaget 
som arrenderar ut dem. Då ingår fri tillgång till den privata stranden för ägaren och 
dennes familj – och släkt ”i rakt upp- och nedstigande led”.  För andra Hovåsbor kostar 
inträdet till kallbadhusets strand 70 kronor. Det är enligt oss svårt att se hur en privat 
inhägnad strand med entréavgift är förenligt med de strandskyddsbestämmelser som 
finns.  

Tillgången till skog, strand och kust ska vara för alla och allemansrätten är viktig att 
värna. Vi rödgrönrosa menar att det strider mot allemansrätten att hägna in stränder och ta 
betalt. Vi anser att detta därför behöver utredas ytterligare.  

Vidare vet vi att det vid bland annat flera stränder vid Näset förekommer att man måste 
vara medlem i en badförening eller betala en inträdesavgift för att få bada. Där tillhör 
marken privata badföreningar och ett årskort kan kosta upp till 700 kronor. Medlem kan 
dock oftast inte vem som helst bli, utan det blir man genom att bli så kallad andelsägare i 
föreningen. Vissa andelar kan följa ett köp av fastighet på Näset och andra kan ärvas eller 
fås inom en familj. Det är alltså inte för vem som helst att bli andelsägare i badföreningar.  
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(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
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Sommaren 2021 har varit varm och många göteborgare tar sin tillflykt till sjö och hav för 
att svalka sig och ha sköna dagar på stranden. Att det förekommer att stränder spärras av 
på privat mark begränsar göteborgarnas tillgång till allemansrätten. Det heter ju just 
allemansrätt av en anledning. 

Det behöver därför klarläggas vad som gäller för att spärra av stränder på privat mark, att 
ta inträde för bad och så vidare.  
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