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Sammanställning av drunkningsolyckor
under maj 2011
Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning
över omkomna genom drunkning visar att 10 personer omkomunder maj
2011 jämfört med 5 personer under maj förra året. Totalt har 27 personer
omkommit 2011 genom drunkning jämfört med 14 under de första fem
månaderan förra året.
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Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under maj 2011
3/5 Övriga
Fåglum, R-län
En 57-årig kvinna drunknade när hon av oklar anledning hamnat i gårdens
gödselbrunn. En möjlig förklaring kan vara att hon försökt rädda sin hund ur
brunnen då den hittades död bredvid kvinnan.
5/5, Övriga
Skurup LM-län
46-årig man hittades drunknad i en damm norr om Skurups samhälle.
Mannen hade anmälts försvunnen av anhöriga.
6/5, Övriga
Slussen, Stockholm, AB-län
En man i 40-års åldern hittades död i vattnet vid Slussen. Mannen har

identifierats och polisen misstänker inte att han utsatts för brott. Mannen
avled genom drunkning.
6/5, Is, fiske
Jokkmokk AC-län
67-årig man hittades drunknad i en isvak i samband med en fisketur. Mannen
hade gett sig ut på sjön med skidor när han gick genom isen.
10/5 Övriga, fiske
S:t Anna Skärgård E-län
Två män 57 och 28 år fiskade från en klippa. Männen har förmodligen
halkat/ramlat i och drunknat. Klipporna är hala på platsen.
21/5 Fritidsbåt
Hjälmaren T-län
28-årig man befaras ha drunknat efter en båtolycka i Hjälmaren. Mannen
hade tillsammans med en annan man gett sig ut i en liten båt för att bada.
Ingen av männen var simkunniga. Den ene mannen räddades av en man i en
annan båt medan 28-åringen fortfarande saknas.
21/5 Fritidsbåt
Sövdesjön LM-län
Två män cirka 40 år tros har fallit överbord och drunknat i samband med en
fisketur. Männen har trots sökande inte kunnat hittas.
28/5 Fritisbåt
Fisksjön, Kälarne-Hammarstrand, Z-län
72-årig man drunknade i samband med en båttur på Fisksjön.
Ytterligare information
Karin Brand
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Anders Wernesten 031- 744 16 52 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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