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VANDSIKKER KOMMUNE
TÆNK BADESIKKERHED I DIN KOMMUNE
PÅ EN NY MÅDE.

•
•
•
•

Er badevandets kvalitet og badesikkerhed en vigtig parameter i din kommune?
Er tilgængelighed til strandene vigtig for borgere og gæster i din kommune?
Kan en fælles mærkningsordning og certificering give værdi for turismen i din
kommune?
Kan undervisningstilbud og formidling til børn minimere ulykker ved badning i din
kommune?
Er disse spørgsmål relevante for din kommune,
kan det være at Vandsikker Kommune er interessant for jer.

Med Vandsikker Kommune sættes fokus på sikkerhed i og omkring vand for alle. Det
gælder for borgerne, men også for de gæster og turister, der besøger kommunen og
nyder livet ved stranden, på havnen og ved svømmebassinet.
Vandsikker Kommune er et tværgående koncept, for hvor der tænkes badesikkerhed
ind på flere områder i kommunens arbejde. I Vandsikker Kommune sætter kommunen
sammen med dens samarbejdspartnere nye mål, som kan øge oplevelsen og sikkerheden
i og ved vand. Konceptet fungerer som en certificeringsordning, hvor der skal opsættes
nye mål hvert andet år.

VANDSIKKER KOMMUNE PÅ STRANDEN

VANDSIKKER KOMMUNE & TURISMEN

I Vandsikker Kommune arbejdes der aktivt
med at sikre turister og gæster en god oplevelse, når de er på stranden.

I Vandsikker Kommune arbejdes der aktivt
for at sikre turister en god oplevelse, når
de er på ferie.

Der er fokus på at sikre god vandkvalitet
og tilgængelighed til stranden. Redningsudstyr skal være tilgængeligt og tilpasset
behovet på den enkelte strand.

Der skal udarbejdes informationsmateriale, der fortæller om de lokale forhold.

De krav, der stilles i forbindelse med
Vandsikker Kommune, er derfor på linje
med andre ordninger. Der er endvidere
god mulighed for fleksibilitet i forhold til
de lokale forhold.
Det er muligt lokalt at tilpasse kravene, så
de kan tilrettes forholdene på de enkelte
strande.
Adgang for hunde og kørsel på stranden
er nogle af de forhold, som kan tilgodeses,
hvilket er vigtigt for mange af vestkystens
turister.

Der kan f.eks. informeres om:
•

Hvordan man ”læser” vandet, f.eks.
kan se udadgående strøm.

•

Hvor er der livredderopsyn m.m.

•

Områdets natur og seværdigheder.

•

Analyser af vandkvalitet.

•

Affaldshåndtering.

Sommerhusudlejning og campingpladser
kan også blive en del af Vandsikker Kommune. Der kan udvikles certificeringsordning for poolhuse og svømmebade. Udlejere og campingpladser kan derigennem
synliggøre, at der er styr på vandkvalitet
og -sikkerhed.
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VANDSIKKER KOMMUNE PÅ HAVNEN
I Vandsikker Kommune er der taget hånd
om sikkerheden for både sejlende, gæster
og miljøet på havnene.
Der skal etableres sikkerhedsafmærkninger og -stiger, så personer, der falder i vandet, har mulighed for nemt at komme op
igen.
For sejlere og besøgende skal der sikres
gode muligheder for at aflevere alle typer
af affald, så det kan bortskaffes på bedst
mulig måde. Såfremt der sker uheld, skal
der være udstyr til opsamling af olie og
andre miljøfarlige stoffer på havnen.

VANDSIKKER KOMMUNE
& BORGERNE
I Vandsikker Kommune skal man inddrage alle aspekter af sikkerhed i og omkring
vand.
Skoler og dagtilbud skal derfor inddrage
sikkerhed i og omkring vand i deres arbejde. Det kan være som temaer og udflugter
og gennem svømmeundervisning.
For at sikre ejerskab og engagement til
sikkerhed i og omkring vand, skal Vandsikker Kommune også inddrage de frivillige
foreninger og de offentlige svømmehaller.
Der skal i et tæt samarbejde med de relevante foreninger opstilles krav til svømmeundervisning og til medlemmernes
kendskab til vandsikkerhed.
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VANDSIKKER KOMMUNE
& KOMMUNEN
Adgang til og aktiv brug af vand er af stor
betydning for turister og kommunens borgere.
Ved at blive Vandsikker Kommune viser
kommunen overfor både borgere, gæster
og turister, at der arbejdes aktivt for at sikre de bedst mulige badeforhold. Desuden
viser kommunen, at alle aspekter af badesikkerhed tages alvorligt.
Med Vandsikker Kommune skal der ved
recertificering sættes nye mål og arbejdes
på at blive bedre for derigennem at give
alle en endnu bedre oplevelse.
Med en certificering sættes der løbende
opmærksomhed på vandsikkerheden i
kommunen og det vil naturligt sikre, at der
er fokus på de gode rammer for oplevelser i og omkring vand for borgere, gæster
og turister i kommunen.
Ved at blive Vandsikker Kommune får
kommunen mulighed for at markere sit fokus på sikkerheden i og omkring vand ved
at hejse det officielle ”Vandsikker Kommune”-flag på alle relevante steder.
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