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Strömbojen
kan rädda liv
Mycket få människor tar reda på strömförhållandena innan de ger sig ut och badar längs våra
stränder. Det kan vara en orsak till att det inträffar så många drunkningsolyckor varje år.
Utplacering av den nyutvecklade och patenterade strömbojen längs med badstränder och
vattendrag kan ge de som badar en indikering
om strömmarnas styrka och från vilken riktning
strömmen kommer ifrån.

Bojen kan ange både strömmens hastighet och riktning
Strömbojen finns i 3 standardstorlekar: 0,5
meter, 1,0 meter och 2,1 meter. Andra storlekar
levereras på beställning. När bojen placerats i
vattnet sticker ungefär halva upp över vattenytan. Den boj som är 2,1 meter kan delas upp i 3
delar för att underlätta förvaring.

0,5 meter
Med varje strömboj följer laminerade bilder som
visar för badgästerna hur bojen fungerar.

Bojarna är klara att tas i bruk och levereras med
ankarkätting, ankare eller ankarpåse. Med varje
strömboj följer även en bruksanvisning. Bojen
bör endast användas av personer med kunskap
om dess funktion. Vi förbehåller oss rätten att
ändra de tekniska specifikationerna.
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Strömbojarna har testats av FORCE TECHNOLOGY
i Lyngby, Danmark. (Testrapport tillhandahålls på
begäran)
Strömbojarna har godkänts för användning av
den danska kustmyndigheten Kystdirektorat og
Farvandsvæsenet (nr. 06 / 02815-26)
Strömbojarna har under 2008 testats intensivt
under verkliga förhållanden av Dansk Svømmeunion, Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste och Blå Flag under Friluftsrådet och de är alla
eniga:

Strömbojen är ett värdefullt redskap
som ökar säkerheten på de platser
där man vill synliggöra strömförhållandena. Strömbojen bidrar också till
att öka badsäkerheten på de platser där
strömförhållandena medför en ökad risk för
drunkningsolyckor.

Strömbojen har förekommit i rikstäckande
nyhetssändningar på TV och omtalats i positiva ordalag både i dagspress och fackpress vid
åtskilliga tillfällen.

Följ alltid livräddarnas anvisningar och kom ihåg
de här fem råden vid bad:
1.
2.
3.
4.
5.

Lär dig simma.
Bada aldrig ensam.
Kontrollera alltid vindriktning, djup och
strömförhållanden innan du badar.
Lär känna strandens lokala förhållanden.
Barn ska bara bada under uppsikt av en
vuxen person.

Användningsområden för bojen: Vid stränder,
vattendrag och floder, i samband med kappseglingar, fritidsfiske och dykning, inom flottan, vid
miljöföroreningar ute till havs, kustbevakning,
hemvärnsflotta och som avgränsning för fritidsbåtar.
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