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TOALETTER
Samtliga toaletter är avgiftsfria. Det finns en handikappdel och
skötbord.
Öppettider: april–september kl. 9–21, oktober–mars kl. 9–18
HUNDAR
Under 15 mars–15 september får hundar inte vara med på
badbryggorna. I hela Västra hamnen gäller koppeltvång.
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GRILLNING
Grillning direkt på mark eller trädäcken är aldrig är tillåten.
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HJÄLP PÅ STRANDEN

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

3

Hyrcykelstation

Under badsäsongen (15 maj–15 september) finns
strandvakter tillgängliga kl. 10–18.

inom markerat område, se skyltar på Ribersborg.

Under sommarlovet finns även badvakter tillgängliga
kl. 10–18. Strand- och badvakter ansvarar för allmän
ordning, enklare omplåstring och säkerhet.
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Beachvolleyplaner

Vid akut nödfall, ring 112
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City Art Gym

6

Ljudkulle konstverk
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Café/bar endast sommartid

8

Restaurang

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

Scaniabadet

NAKENBAD
Plats avsedd för nakenbad finns på Ribersborgsstranden

Vill du kunna släppa din hund så finns det hundrastplatser på
Ribersborgsstranden och Lernacken.

• Badvakta varandra – lägg undan mobil och läsplattor
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• Lek aldrig med livboj eller annan räddningsutrustning
– plötsligt kan de behövas

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

• Hoppa och dyk inte i okända vatten

• Simma längs med stranden om du ska simma långt

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

• Simma helst aldrig ensam

Hjälpstation
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

Du står här

