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Vi fraråder å bade når lyset på badebrygga er rødt. Dette varsler overløpsutslipp.
Kraftig eller langvarig nedbør kan gi overløpsutslipp i området rundt badeanlegget. Slike utslipp
vil medføre forbigående dårlig badevannskvalitet.
Mer informasjon om vannkvalitet: www.sandefjord.kommune.no/badevannskvalitet
Vanntemperatur: www.sandefjord.kommune.no/strombadet

Sande ord har en lang historie som badeby
Det første permanent oppbygde badehuset fra 1857 stod omtrent der fergekaia er i dag. Dette blei ytta til Hjertnesstranda i 1869,
og erstatta av ny bygning i 1879/80. Det er dette historiske Strømbadet som fortsatt står her i dag, etter renoveringer.
Båtforeningen Ulabrand overtok bygget i 1937.
Kilde bilde: Sandar Historielag Kulturminner 5,7, våren 1997, Roar L Tollnes / Foto: med tillatelse fra Sandefjord Lokalhistoriske Senter

Ve l k o m m e n t i l
S t rø m b a d e t 2 0 2 0

San de ord bybad på H jertn esstran da
Badeanlegget er etablert våren 2020 av Sandefjord kommune.
Alle er velkommen. Ta hensyn til værforholdene, underlaget
kan være glatt.
All ferdsel og bruk av Strømbadet 2020 er på eget ansvar.

For alles trivsel, følger vi disse adferdsreglene:
Vis hensyn, og hjelp de som trenger deg.
Del plassen - vent på tur.
Sjekk dybder. Husk lavvann og høyvann.
Stup bare fra anbefalt plass.
Badebøyene er for din sikkerhet, hold deg innenfor disse.
All søppel tas vare på og kastes i avfallsbeholdere på land.
Sykler og sparkesykler settes på land.
Hunder holdes i bånd.
Røykfritt område.

På Strømbadet kan du ikke:
Fiske.
Grille - Bruk felles griller på land.
Mate fugler.
Legge til med båt.
Bruke rullebrett, sykkel eller sparkesykkel.

Code of conduct:
Be considerate and help those who need
your assistance.
Share the space – wait your turn.
Check the water depth. Remember that it
will change with the tides. Dive only from
the recommended diving place.
The bathingbuoys are there for your own
safety. Do not swim out beyond them.
Collect up all your litter/rubbish and
throw it in the rubbish bins on shore.
Bicycles and kick scooters must be left
on shore.
Dogs mustbe kept on a leash.
This is a no-smoking area.
All access and use is at your own risk.

At Strømbadet,
you are not permitted to:

Fish.
Barbecue – Use the communal barbecue
facilities on shore.
Feed the birds.
Moor a boat.
Use a skateboard, bicycle or kick scooter.

Bathing is not recommended when the light on the bathing jetty is red. A red light indicates a surface runoff discharge.
For more information about water quality, visit: www.sandefjord.kommune.no/badevannskvalitet
For information about water temperatures, visit: www.sandefjord.kommune.no/strombadet
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