
   
 

Kallbad.nu är en mötesplats för alla som gillar kalla bad. Vi vill lyfta hälsofördelarna med kalla bad och få fler att pröva att 
kallbada och på så sätt bidra till en bättre folkhälsa. På vår hemsida listar vi våra följares bästa tips på badplatser och lokala 

badevent. Maila dina tips och idéer till oss på hej@kallbad.nu 

Badstegar ger säkrare kallbadssäsong 
 

När den ordinarie badsäsongen lider mot sitt slut går startskottet för kallbadarnas riktiga högsäsong. 

På många offentliga badplatser är det brukligt att bryggor och badstegar då börjar plockas in, något 

som försämrar möjligheterna till kallbad. 

 

- Att bada året runt borde uppmuntras. Vi skulle önska att badstegar får vara kvar även under 

höst, vinter och vår för att öka tillgängligheten och möjligheten till bad under säkra 

förhållanden, säger Carina Lindström, en av grundarna bakom sajten kallbad.nu  

I ett upprop startat av sajten kallbad.nu vill man särskilt uppmärksamma kommunerna om behovet av 

att anpassa badplatser för kallbad. En åtgärd som i sig skulle bidra till en bättre folkhälsa och även 

stärka intresset för vinterturism till kommunen. 

- Vi vill lyfta hälsofördelarna med kalla bad och få fler att pröva på. Men vi kallbadare behöver 

bättre förutsättningar. Därför ber vi nu fritidsförvaltningar på kommuner i landet att hjälpa till 

med att hitta en lösning och på så sätt öka tillgängligheten och bidra till en bättre folkhälsa på 

sikt, säger Carina Lindström, grundare till kallbad.nu. 

- I Lerum har vi lämnat in ett medborgarförslag till kommunen, men problemet gäller ju fler 

kommuner. Vi uppmanar våra badkompisar att göra detsamma om behovet finns i deras 

kommun, säger Carina. 
 

Studier visar på positiva hälsofördelar  

Intresset för att bada kallt under höst och vinterhalvår har ökat lavinartat de senaste åren och allt 

tyder på att intresset kommer att vara skyhögt i år. Många studier visar på kallbadandets positiva 

effekter såväl fysiskt och psykiskt och de som en gång provat att kallbada blir snabbt beroende och 

gläder sig åt den stundande kallbadssäsongen. På mötesplatsen kallbad.nu arbetar man bland annat 

med att samla in tips på badplatser från följare och publicera dem på en karta tillgänglig för alla. 

- När du besöker en ny plats på vintern är det inte svårt att hitta närmaste tennishall eller 

gymanläggning, men en bra plats att bada på, det kan du få leta länge efter. Det vill vi råda 

bot på. Vi kontaktar nu kommuner vid havet, större sjöar och vattendrag för att hjälpa oss att 

märka ut badplatser som passar bra att bada på under vintern. Man är såklart även 

välkommen att kontakta oss direkt med sina tips, säger Carina.  

 


