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Här är Västerbottens mest populära badplatser  

 

För andra året i rad har Barnängen i samarbete med Svenska Turistföreningen, STF, 

tillsammans med svenska folket tagit reda på vilka som är Sveriges mest populära 

badplatser. På sajten sverigebadar.se har alla badentusiaster fått nominera och rösta 

fram sina smultronställen. Det hela har resulterat i en av Sveriges största badtjänster 

med över 690 badplatser representerade. Här presenteras Västerbottens favoriter. 

 

Förra sommaren lanserade Barnängen i samarbete med STF, den digitala badguiden 

Sverige badar där badsugna svenskar fick nominera och rösta fram sina bästa badplatser. I 

år var det dags för svenska folket att återigen dela med sig av sina smultronställen genom att 

registrera dem med information och bilder på sajten. Under året som gått har 

sverigebadar.se, som enkelt nås via dator eller mobil, mottagit drygt 3500 röster och på 

sajten finns nu hela 690 badplatser representerade.  

  

Oavsett om du söker en badklippa, brygga eller en sandstrand ger sverigebadar.se dig 

möjligheten att enkelt hitta till bästa destination genom den användarvänliga kartfunktionen. 

Dessutom finns det möjlighet att hitta information om badplatserna och sortera dina 

önskemål utifrån olika preferenser såsom tillgång till kiosker, toaletter, parkering etc. samt 

hur handikapp- eller barnvänliga de är. På Sverige badar delar även STF med sig av förslag 

på närmsta boendealternativ.  

 

Här är de mest populära badplatserna i Västerbottens län.  

 

Sandviken, Boliden, Västerbotten 

Sandvikens badplats i Boliden erbjuder en fantastisk långgrund sandstrand men fin 

sandbotten. Vattnet är glasklart. Perfekt badplats för hela familjen.  



 
 

 

 

 

 

 
Henkel är ett globalt företag med marknadsledande varumärken som Schwarzkopf, 
Barnängen, Loctite och Pattex. Henkel är verksamt i hela världen med välkända 
varumärken och teknologier inom tre affärsområden: tvätt och rengöringsmedel; 
kosmetik och hygienartiklar; lim, tätning och ytbehandling. Henkel har omkring 47 000 
anställda och rapporterade 2013 en omsättning på 16 400 miljoner euro och en vinst på 
2 500 miljoner euro. Henkel är listat på den tyska börsen DAX.  Henkel Norden har ca 
430 medarbetare och omsatte 213 miljoner euro under 2013. 

 

 

Gläntan, Byske, Västerbotten 

Härlig långgrund sandstrand vid havet som passar utmärkt för barnfamiljer. En 

sommarstrand med mycket sol och ljumna vindar från havet. 

 

Strandudden, Boliden, Västerbotten  

Strandudden är en lugn badplats med flytbrygga belägen i Boliden, Västerbotten. Alldeles 

intill den lilla flytbryggan finns ett mysigt café med kaffe, glass och fikabröd och för den som 

tröttnar på sol och bad finns även möjlighet att låna roddbåt.  

 

För mer information, besök www.sverigebadar.se.  
 
För mer information, kontakta:     

Tarik Belqaid, Nordic PR Manager  

Henkel Beauty Care      

Tel direkt: 010-480 77 14 

Tel mobil: 073-045 89 01     

E-post: tarik.belqaid@henkel.com 

www.barnangen.se 

www.facebook.com/barnangen 

 

För bilder, kontakta:     

Susanna Salomon, Spotlight PR      

Tel mobil: 070-333 92 76     

E-post: susanna.salomon@spotlightpr.se 
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Om STF 

Svenska Turistföreningen är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka 300 000 medlemmar. Inom föreningen 

finns nära 400 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor längs vandringsleder i de svenska fjällen. Internationellt är STF 

en del av vandrarhemsorganisationen Hostelling International med 4 000 anläggningar. Varje år arrangeras tusentals aktiviteter 

och kurser av anläggningarna och föreningens ungefär 75 kretsar (lokalförening). STF ger ut medlemstidningen Turist. 

Medelantalet anställda är cirka 250 och STF omsätter ungefär 260 miljoner kronor. Läs mer om STF och upptäck Sverige på 

www.svenskaturistforeningen.se ellerwww.facebook.com/svenskaturistforeningen! 


