Det gav rigtig god mening, at Jammerbugt Kommune
skulle være Danmarks første vandsikre kommune.
Med 95 kilometer kyst- og fjordlinje var kommunen
en oplagt kandidat til at opnå den eftertragtede certificering, der sender et entydigt signal om, at der er
styr på vandsikkerheden.

”Vi er afhængige af, at borgere, gæster og turister kan
færdes så trygt omkring vand som overhovedet muligt.
Med certificeringen har vi fået et helt andet fokus
på, at vi er en kommune mellem hav og fjord, og
det giver nogle særlige muligheder, men også nogle
pligter,” siger Mogens Gade, der er borgmester i
Jammerbugt Kommune.

Få mere viden
På vandsikkerkommune.dk finder I mere information om konceptet bag Vandsikker Kommune.
Tag endelig kontakt til os, hvis muligheden for at
blive Vandsikker Kommune har vakt jeres interesse, eller hvis I ønsker mere viden om de praktiske og økonomiske forhold, der er forbundet
med at blive certificeret.

Solrød Center 57, 1. th.
2680 Solrød Strand

Vi vil rigtig gerne hjælpe jer godt på vej mod at
blive Vandsikker Kommune.

Telefon: 70 27 55 55
Mail: info@badesikkerhed.dk
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Jammerbugt er landets første vandsikre kommune

Er der styr på badesikkerheden
i din kommune?
Med mere end 7000 kilometer kyststrækning er Danmark et land, der har tradition for mange vandaktiviteter. Borgere, gæster og turister valfarter til strandene
og havnene, når vejret er godt, og bruger svømmehaller og badelande hele året.
Med andre ord er gode badeforhold og god badesikkerhed vigtige forudsætninger for kommuner over
hele landet. Sikkerheden er altafgørende for at kunne

skabe en attraktiv ramme om de aktiviteter, der
foregår i, ved og omkring vand.
Derfor har Rådet for Større Badesikkerhed designet
konceptet Vandsikker Kommune. Konceptet hjælper
kommuner med at sætte fokus på vandsikkerhed og
dermed medvirke til at reducere uheld, dødsfald og
drukneulykker.

Fire fokusområder i Vandsikker Kommune
SVØMMEUNDERVISNING

LYSTBÅDEHAVNE

Alle kommunens borgere skal lære at
svømme. Derfor arbejdes der målrettet på at give børnene kendskab
til vand fra vuggestuealderen. Når
børnene begynder i skole, tilbydes de
svømmeundervisning i minimum ét
skoleår – enten 3., 4. eller 5. klassetrin.

Kommunens lystbådehavne opsætter
synligt udstyr i havnebassinet, der gør
det muligt for en person at redde sig
selv op af vandet.

SVØMMEHALLER

INFORMATION

Opsynspersonalet i kommunale svømmehaller gennemgår erhvervslivredderprøven eller tilsvarende anerkendt
prøve. Der indgås desuden skriftlige
aftaler om ansvar for sikkerheden
med de brugere, der benytter svømmehallerne uden for den offentlige
åbningstid.

Borgere, gæster og turister i kommunen har adgang til information
om badesikkerhed på både dansk,
engelsk og tysk. Materialet er tilgængeligt digitalt og på kommunens
turistkontorer.

Få overblik over vandsikkerheden
og skab tryghed i kommunen
Fordelene ved at blive Vandsikker Kommune er mange
og knytter sig både til det interne forebyggelsesarbejde i kommunen og til den eksterne branding af
kommunen som et attraktivt sted at bo eller holde
ferie.
Som Vandsikker Kommune vil kommunen opleve at
få et samlet overblik over vandsikkerheden som følge
af et tværgående samarbejde mellem kommunen
og dens samarbejdspartnere. Samarbejdet understøtter Vandsikker Kommunes grundtanke om at se
forebyggelse som en indsats, der ikke er afgrænset
til få nøglepersoner, men involverer kommunen som
helhed.
Certificeringen som Vandsikker Kommune er ligeledes
med til at sikre, at kommunen hele tiden har fokus
på vandsikkerhed. Det løbende arbejde med at sætte
nye mål for sikkerheden skaber den fornødne opmærksomhed på forebyggelsesarbejdet i hele kommunen.
Titlen som Vandsikker Kommune vil også have positiv
indflydelse på borgere, gæster og turisters oplevelse
af kommunen. Nye og forbedrede sikkerhedsforan-

staltninger og mere information om badesikkerhed vil
øge trygheden i kommunen og skabe et solidt fundament for branding af området som et sikkert valg for
både tilflyttere og turister.

Bliv Vandsikker Kommune
Alle landets kommuner har mulighed for at blive certificeret Vandsikker Kommune. Kommunen og Rådet
for Større Badesikkerhed udarbejder certificeringen i
fællesskab med tanke på de lokale forhold, der gør sig
gældende i den enkelte kommune.
Formålet med certificeringen er at give kommunen et
samlet overblik over den sikkerhedsmæssige status
for vandområder, der løbende er genstand for mange
forskellige fritidsaktiviteter.
Samtidig er certificeringen med til at skabe overblik
over investeringsbehov, der kan højne sikkerheden
ved vandområder, og give både borgere, gæster og
turister i kommunen et overblik over badesikkerheden.
Kravene til certificeringen som Vandsikker Kommune
er på linje med andre mærkningsordninger, og der er
god mulighed for at tilpasse kravene til de lokale forhold i den enkelte kommune.
Læs mere på www.vandsikkerkommune.dk

