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Så simmar barnen lugnt i poolen!
En pool i trädgården, som är öppen för familjens och
grannarnas barn, är en härlig källa till lek och bus
men ger också livsviktig vattenvana. För att säkerställa en trygg badmiljö har Folkpool tillsammans
med Svenska Livräddningssällskapet listat det som
är viktigt att tänka på!
En pool i trädgården där barnen kan busa och leka ger
dem en fantastisk vattenvana. Ofta lär sig barn med
tillgång till pool hemma att simma redan när de är små.
Vattenlek är glädje och frihet, det är motoriskt viktig
träning och grunden till den livsviktiga kunskapen att
kunna simma.
För varje poolägare är allt det positiva lika självklart som
att poolen också är förknippad med ett stort och viktigt
ansvar. För att dela med sig av all tänkbar fakta kring
poolsäkerhet har Folkpool, som Sveriges största poolleverantör, ingått ett samarbete med Svenska Livräddningssällskapet. Tillsammans ger de poolägare enkla råd
att följa så att poolen förblir en härlig källa till samvaro,
träning och relax för stora och små.
Viktiga råd till poolägaren:

•
•

•
•

Lämna aldrig små barn, även om de är simkunniga,
ensamma i eller vid poolen.
Gå igenom vilka regler som gäller med egna och
andras barn: Vett och etikett när det gäller vilda lekar,
att man inte får springa runt poolen och om det är
okej att dyka eller inte.
En pool i trädgården drar till sig traktens barn. Du kan
alltså aldrig lämna din pool oövervakad, inte ens om
du så bara så ska in och hämta fika.
Låt barnen gå i simskola, även om de lär sig simma i poolen, om möjligt en sommarsimskola där de
simmar i öppet vatten.

För ytterligare information, utlottningar eller prover, kontakta:
Johanna Eklund, johanna@perpr.se, 08- 400 255 17.
Högupplösta bilder finns att ladda ner på perpr.se.
Om Folkpool
Folkpool är Sveriges största leverantör av pooler och spabad och har levererat fler än 24 000 pooler och spabad sedan
företaget startade 1968. I dag är det andra generationen som driver företaget framåt. Med engagerad personal och kunniga
återförsäljare arbetar man med samma entusiasm som när Lars Biörck byggde sin första pool 1968 i garaget i hemmet i Järna.

