VÄ L KO M M E N T I L L

Klagshamns badplats
TOALETTER
Samtliga toaletter är avgiftsfria. Det finns en handikappdel och skötbord. Öppet: april–september
kl. 9–21, oktober–mars kl. 9–18.

BADSTIGEN

HUNDAR
Under 15 mars–15 september får hundar inte
vara med på stranden, inte ens i koppel. Endast
på gång- och cykelbana får hundar medfölja
kopplade. Undantag gäller för hundrastplatserna
på Ribersborgsstranden och Lernacken.
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GRILLNING
För grillning på stränderna gäller följande:
På dagtid, kl. 9–17, får man grilla men bara inom de
av kommunen anordnade grillplatserna. Här finns
fasta grillar men man kan även använda medhavd
grill. Övriga tider är det tillåtet att grilla även utanför grillplatserna. Tänk på att grillning direkt på
marken aldrig är tillåten.
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NAKENBAD
Plats avsedd för nakenbad finns på Ribersborgs
stranden inom markerat område, se skyltar på
Ribersborg.
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HJÄLP PÅ STRANDEN
Under badsäsongen (15 maj–15 september)
finns strandvakter tillgängliga kl. 10–18.
Under sommarlovet finns även badvakter
tillgängliga kl. 10–18. Strand- och badvakter
ansvarar för allmän ordning, enklare omplåstring och säkerhet.
Vid akut nödfall, ring 112

50 meter

Bada säkert!
• Badvakta varandra – lägg undan mobil och läsplattor

• Hoppa och dyk inte i okända vatten

• Lämna aldrig barn utan uppsikt vid vatten – barn kan drunkna
även i små mängder vatten

• Simma aldrig in under bryggor eller hoppställningar
– du kan fastna eller skada dig

• Knuffa inte i eller tryck ner någon i vattnet – du vet inte om
de kan simma

• Uppblåsbara leksaker bör användas nära stranden
– inte ute på öppet vatten

• Lek aldrig med livboj eller annan räddningsutrustning
– plötsligt kan de behövas

• Simma längs med stranden om du ska simmar långt
• Simma helst aldrig ensam

1

Duschar
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Lekplats

Hjälpstation
Grillplatser
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Läs mer om stränderna och aktiviteter där
på malmo.se/strandliv eller malmövidhavet.se
För felanmälan och synpunkter kontakta
Gatukontorets kundservice på telefon 020-34 45 00
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