
26 Lidens Tidning

En gråmulen aprildag är väl kanske inte 
den bästa att besöka Sandnäset för att få 
en bra bild av den finaste badplatsen i trak-
ten (kanske hela Medelpad?) Väl framme 
får vi reda på att man för första gången 
haft öppet hela vintern och 7 tappra cam-
pare har haft sina helgaktiviteter förlagda 
hit. Det finns också två vinterbonade stu-
gor med sammanlagt 8 bäddar att hyra.

Tidigare har Sundsvalls kommun ägt cam-
pingen men nu har två eldsjälar från Timrå 
köpt den. Patrik Jonsson och Diane Anders-
son heter dom nya ägarna. Eftersom dom 
arrenderat under 2007 och 2008 är det inte 
alldeles nya ansikten för oss som varit där. 

Patrik berättar att man gallrat tallskogen vid 
golfbanan för att man skall slippa sopa flera 
gånger/dag. Det är även gallrat lägre ner mot 
båtbryggan för att husvagnarna skall få bättre 
plats. I dagsläget finns plats för 24 husvag-
nar med el. Både Patrik och Diane har kvar 
sina jobb inom vården tills dom fått ”snurr 
på hjulen”. Det blir dryga resor eftersom man 
flyttat ut till campingen med sina två hundar.

Restaurangen med plats för 32 gäster inne och 
ett antal ute har fullständiga rättigheter och är 
öppen 12 - 20 på helgerna under vinterhal-
våret. Undertecknad kan efter ett besök un-

Badtunna för hugade badare.

Ägarparet Patrik Jonsson och 
Diane Andersson
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der sensommaren rekom-
mendera en söndagsutfl ykt 
hit innan säsongen börjar. 

Campingen öppnar för 
säsongen under maj och 
restaurangen i juni. Då 
kommer man att ha öp-
pet alla dagar 12-20 och 
12 - 24 på helgerna.     

Nyheter för i år är att 
man har två båtar med 
motor till uthyrning, sen 
tidigare fi nns ju kanoter. 

Så här kan det se ut en varm sommardag 
vid badstranden.

Ni som läser Sundsvalls Turistguide får se upp så ni inte åker fel eftersom dom tror Sandnäset 
ligger på Alnö.

Text och vinterfoto: Tore Löfvenius 

Kontakt information:
0692 - 510 37

0768 - 26 89 14
sandnasbaden@telia.com

Vintercamping.

Gammal turistbild från Sandnäset.  Fotograf okänd.

Om man har  en vit julgran har 
man säkert fi rat jul här?


