Information
Sommerlandet i Jammerbugt Kommune
Der er over 8.100 sommerhuse i kommunen, som hvert år besøges af mere end 250.000
mennesker. Med denne information vil vi gerne vejlede og give gode råd om natur, miljø og
service til alle turister og grundejere.

Tænk på naturen
• Brug kun de anlagte veje og stier i
klitten
• Kør ikke bil nærmere end 20 meter
fra vandkanten
• Smid aldrig affald i naturen
• Grav aldrig i klitten, stormen vil
hurtigt gøre hullet større
• Bevoksning og beskyttelse af klitten må ikke fjernes
Tag hensyn til naboen
• Hunde skal altid føres i snor
• Brug kun radio indendørs
• Undgå unødig støj
• Undgå færdsel på andres grund
• Sørg for ryddelighed på egen
grund
• Brug kun campingvogn og telt
midlertidigt på grunden
Affald
• Benyt boblerne til glas og flasker
- også til plastflasker og dåser fra
drikkevarer
• Vær omhyggelig med at sætte affaldssækken rigtigt i stativet
• Fyld ikke affaldssækken over stregen på sækken
• EKSTRA affaldssække kan købes
ved udlejningsbureauerne og i
visse butikker
• Læs Affaldshåndbog for sommerhuse på jammerbugt.dk

Pas på brandfaren
• Lav ikke bål og afbrænding af affald
• Smid ikke cigaretskodder og
tændstikker
• Rens gnistfanget i skorstenen.
• Parkér så bilens udstødning ikke
berører bevoksning
• Undersøg hvor du kan få fat i
brandslukningsmateriel
• Læg grillkul og aske i en metalspand
• Brandsikkerhed i sommerhusområder se nobr.dk

Husk, når du bader
• Lær at svømme og springe rigtigt
• Bad aldrig alene
• Svøm langs med kysten
• Bad aldrig med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet
• Gå op, når du begynder at fryse
• Badedyr, luftmadrasser og små
både er farligt
• Slip ikke børn af syne
• Råb kun om hjælp, hvis det er
nødvendigt
Tænk på din kørsel
• Overhold hastighedsbegrænsningen på vejene
• Kør langsomt på grusveje – så
støver det mindre
• Kør efter vejens beskaffenhed - så
holder vejen bedre

hvis ulykken sker - ring 112
Der er telefon ved campingpladserne.
Langs klitterne ved kysten findes redningsposter med redningsudstyr.
På strandene findes skilte med strandnumre (E+nummer), som viser den
præcise placering
hjerTesTarTere
Find ud af på www.hjertestarter.dk,
hvor nærmeste hjertestartere findes.
læge
Brovst, tlf. 79 30 40 80 - kl. 8-16
Pandrup, tlf. 69 15 55 70 - kl. 8-16
Aabybro, tlf. 98 24 13 11 - kl. 9-15
(fredag 9-12.30)
Vrensted, tlf. 98 88 91 88 - kl. 8-15
(fredag 8-12.45)
Fjerritslev, tlf. 73 70 89 10 - kl. 8-15
Uden for lægernes åbningstid:
Lægevagten, tlf. 70 15 03 00
poliTi
Servicetelefon 114
Alarmtelefon 112
Jammerbugt Kommune
Tlf. 72 57 77 77

