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Sammanställning av drunkningsolyckor
under april 2010
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning visar
att 7 personer omkom genom drunkning under april i år jämfört med 9
personer under april 2009. Totalt har 8 personer omkommit i år genom
drunkning jämfört med 18 personer under 2009.
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Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under april 2010.
2/4, Övriga
Kanalen Drottningtorget, Göteborg, O-län
En man i 40-årsåldern drunknade sedan han hamnat i kanalen. Mannen
försökte simma för att nå kanten på trappan vid vattnet men lyckades inte.
4/4, Is
Umeälven, Storsandskär, AC-län
En 80-årig kvinna gick ner sig i en vak och drunknade då hon rastade sin
hund.

23/4, Fritidsbåt
Törneskär, Sturkö, K-län
Två män 69 och 36 år tros ha drunknat när de hamnade i vattnet när båten
kantrade och båda männen hamnade i vattnet. Den yngre mannen är inte
hittad.
23/4, Övriga
Brofjorden, Brastad, Lysekil, O-län
En man i 40-årsåldern drunknade då han hamnat i vattnet. Mannen och hans
kompis hade gått utefter klipporna och han hade halkat ner i vattnet.
24/4, Övriga
Gisslaboda, Osby, LM-län
En 12-årig pojke drunknade i ett dike när han var ute och körde fyrhjuling.
Han tappade kontrollen, voltade, hamnade under fordonet i ett dike och
drunknade.
25/4, Is/skoter
Norråker, Midsommarfjället, Z-län
En 55-årig man har hittats drunknad i en isvak efter skoteråkning.
Ytterligare information
Anders Wernesten 031 744 16 52 eller 070 592 95 67
Karin Brand
08 654 18 30 eller 0762 00 78 22

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål
att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och
att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar.
Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska
antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL
drunknade.
Vi består av 19 självständiga regionförbund, 10 lokalföreningar och en
riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en
paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om
oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller
www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.
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