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Utebadplatser 
Fritidskontoret ansvarar för följande badplatser: 
Bredviken, Dragskär, Havslätt, Nötö, Åsvallesund
Råssvik, Björnhult, Bråbo, Ishult, Götemaren, Bockara
 
Vid samtliga badplatser ska grundutrustning i form av badstege, toalett, sopställ och 
livräddningsutrustning finnas. Vid de badplatser där simskola bedrivs 
gällande omklädningsmöjligh
att en god verksamhet och säkerhet kan upprätthållas.
 
Fritidskontorets skötselansvar för badplatserna omfattar latrintömning, sophämtning, 
städning, gräsklippning och underhåll. 
 
Fritidskontoret ska eftersträva att teckna skötselavtal med föreningar 
genomför veckotillsyner och enklare skötsel.

 

Sommarsimskolor 
- Sommarsimskolor bedrivs vid Fårbo, Bråbo, Björnhult och Götemarens badplats. 

 

- När simskolan har mindre än 10 elever läggs simskolan ner nästföljande år, om inte 
särskilda skäl föreligger.

 

- Vid lägre deltagarantal än 8 föranmälda barn, två veckor innan simskolestart, läggs 
simskolan ned redan under aktuellt år och barnen erbjuds plats på
i kommunen. 
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Fritidskontoret ansvarar för följande badplatser:  
Bredviken, Dragskär, Havslätt, Nötö, Åsvallesund, Badvägen, Vånevik, Forshult, 

, Bråbo, Ishult, Götemaren, Bockara och Mörtfors.  

Vid samtliga badplatser ska grundutrustning i form av badstege, toalett, sopställ och 
livräddningsutrustning finnas. Vid de badplatser där simskola bedrivs 
gällande omklädningsmöjligheter, livräddningsmaterial, bryggsektioner och simskoleräcke så 
att en god verksamhet och säkerhet kan upprätthållas.    

Fritidskontorets skötselansvar för badplatserna omfattar latrintömning, sophämtning, 
städning, gräsklippning och underhåll.  

Fritidskontoret ska eftersträva att teckna skötselavtal med föreningar som mot ersättning 
genomför veckotillsyner och enklare skötsel.  

Sommarsimskolor vid utebadplatser  
Sommarsimskolor bedrivs vid Fårbo, Bråbo, Björnhult och Götemarens badplats. 

simskolan har mindre än 10 elever läggs simskolan ner nästföljande år, om inte 
särskilda skäl föreligger. 

Vid lägre deltagarantal än 8 föranmälda barn, två veckor innan simskolestart, läggs 
simskolan ned redan under aktuellt år och barnen erbjuds plats på annan sommarsimskola 
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Vånevik, Forshult, Fårbo, 
 

Vid samtliga badplatser ska grundutrustning i form av badstege, toalett, sopställ och 
livräddningsutrustning finnas. Vid de badplatser där simskola bedrivs ska extra hänsyn tas 

eter, livräddningsmaterial, bryggsektioner och simskoleräcke så 

Fritidskontorets skötselansvar för badplatserna omfattar latrintömning, sophämtning, 

som mot ersättning 

Sommarsimskolor bedrivs vid Fårbo, Bråbo, Björnhult och Götemarens badplats.  

simskolan har mindre än 10 elever läggs simskolan ner nästföljande år, om inte 

Vid lägre deltagarantal än 8 föranmälda barn, två veckor innan simskolestart, läggs 
annan sommarsimskola 


