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Vansbro kommun har stora möjligheter att erbjuda ett rikt friluftsliv, både sommar- 

och vintertid, för såväl Vansbrobor som för besökande och turister. Insatser krävs för 

att samtliga Vansbrobor ska kunna ha ett aktivt friluftsliv nära vatten oavsett årstid. 

Säkerhet 

Vattensäkerhet i kommunen uppnås genom att den enskilde använder flytväst vid ak-

tiviteter på vatten. God vattensäkerhet uppnår man också genom att den enskilde kan 

simma. Ju tidigare simkunnighet desto bättre vattensäkerhet. Fastighetsägare, markä-

gare och verksamhetsutövare måste också se till att det finns god tillgång på livrädd-

ningsutrustning vid platser för vattenaktiviteter. 

Risker 

De största riskerna är då det vistas mycket folk vid kommunens badplatser, där det 

förekommer lek vid hopptorn och flytbryggor. Vintertid är det alltid viktigt att alla 

som rör sig på och vid isbelagda vatten har isvett. 

 

 

Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Alla prioriterade bad-

platser skall inspekteras 

en gång per år 

Kontroll av säkerhetsut-

rustning 

Aktivitetscentrum Samhällsbyggnad Löpande 

varje vår 

Alla prioriterade bad 

skall kontrolleras ge-

nom dykning en gång 

per år. 

Dykning och bottenkon-

troll 

Förvaltningsområde 

Samhällsbyggnad 

W-dyk Löpande 

varje år 

Informationsskyltar 

kommunala badplatser 

Uppsättning av skyltar vid 

prioriterade bad. Informat-

ionsskylt vid olycka 

Aktivitetscentrum Aktivitetscentrum Löpande 

Kontroller under badsä-

songen 

Återkommande kontroll Aktivitetscentrum Aktivitetscentrum Löpande 

Förskoleklass Vatten-

vaneträning 

Årskurs 2 simundervis-

ning 

 

Simträning Förvaltningsområde 

Utbildning, kultur 

och fritid 

Simhallspersonal i sam-

verkan med idrottslärare 

Grundskolan 

Löpande 

Årskurs 3–9 uppföljning 

av simkunskaper 

Simträning Förvaltningsområde 

Utbildning, kultur 

och fritid 

Idrottslärare 

Grundskolan 

Löpande 

Gymnasiet erbjuds fri-

villigt prova på räddning 

från isvak 

Isvaksräddning Förvaltningsområde 

Utbildning, kultur 

och fritid 

BRAND Löpande 

 


