
Lilla badberget var från början en lastageplats 
och samfällighet med många ägare enligt en 
lista.
Från början hette området Gumnäset, men 
döptes senare om till Skitudden på grund av 
att latrintunnorna från Stockholm kördes dit 
med båt, tömdes på berget och kördes senare ut 
på åkrarna med häst och vagn som gödsel för 
växtligheten.
Ett senare namn blev Kärleksudden, kanske inte 
så svårt att gissa varför.
Nu för tiden kallas platsen Lilla badet eller 
Bastun.

Den 11 oktober 1935 ansökte en samling 
drift iga damer från Södra Ljusterö Husmoders-
förening, med Anna Jansson i spetsen, om ett 
lån på 2 000 kronor från Ljusterö Kommun som 
kommunen skulle gå i borgen för.
Ljusterö var på den tiden egen kommun och 
beviljade borgen för detta. Lånet skulle tagas 
hos Svenska föreningen för folkbad som sorterar 
under Kungliga Pensionsstyrelsen och att för 
kommunens vägnar underskriva ovannämnda 
lån samt borgensförbindelse valdes kommunfull-
mäktiges ordförande Erik Jansson, Tranvik.

På den tiden var det ej vanligt med badrum, 
vatten fi ck bäras in och värmas och däreft er tvät-
ta man sig i ett handfat, man hade även utedass.

Villkoret för lånet var att badet skulle vara öp-
pet minst åtta månader per år under en tioårspe-
riod. Minst en dag i vecka hölls öppet för män 
och en dag för kvinnor mot en billig avgift , samt 
att fria bad bereddes skolbarnen i erforderlig 
utsträckning.

Badhuset och Bastun uppbyggdes av lokala 
förmågor, lånet höjdes senare till 2 500 kronor 
och däreft er kompletterades huset med tvättma-
skiner och mangel omkring år 1940 och år 1950 
bildades föreningen Södra Ljusterö Bad och 
Andelstvätt.
Det fanns även en klappbrygga nedanför huset 
där damerna skurade mattor med såpa som man 
minns lukten av ännu idag. År 1971 upplöstes 
föreningen, folk hade då skaff at egna badrum 
och köpt tvättmaskiner.

I samband med att Ljusterö kommun övergick 
till Österåkers kommun överfördes byggnaden 
och badet till Österåkers kommun som övertog 
Ljusterö kommuns åtaganden med borgensför-
bindelser angående lånet.

En tillbakablick i tiden 



Huset används idag av Ljusterö Segelsällskap 
(LISS) som ansvarar för utlåningen av lokalen 
till bl.a. PRO, Bridgesällskapet, seglarkurser, 
diverse möten och trevliga sammankomster.

Badplatsen drivs av kommunen som sköter 
bryggorna, ser till att det städas, och sätter ut en 
bajamaja inför badsäsongen. De lägger ut bojar 
som avskärmar badplatsen från snabbgående bå-
tar för att undvika olyckor med de som simmar. 
Kommunen har även satt ut en omklädnings-
skärm, sittsoff a samt stor fi n skylt vid nedfarten 
till badet.

Problemet med parkeringsplatser är stort då 
man ej kan köra ner med bilar till badet och det 
ej fi nns parkeringsmöjligheter ovanför nerfarten 
till badet.

Österåkers kommun gör reklam för badet på sin 
hemsida.

Det fi nns även ett bad i Linanäs kallat ”Stora 
badberget”, där det förr fanns hopptorn, trampo-
lin och fl era badstegar. Där hölls förr hopp- och 
simuppvisning, men det är inget barnvänligt bad 
utan bråddjupt direkt utanför klipporna.

Numera fi nns bara en stege, så kallad ”rädd-
ningsstege” som man bara får gå upp på ifall man 
råkat hamna i vattnet. Ej ner! 

Stegen och trapporna sköts av Linanäs Villaä-
gareförening då kommunen ej anser sig ha råd 
med två bad.
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