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 Information till Samverkansorganisationer & partners. Halmstad 2022-05-15. 

 

   
 

Tack för att ni stödjer oss livräddarna öppnar för ännu en säsong! 

Bevakning startar 24/6 midsommarafton då öppnar vi torn 1. Och under midsommarhelgen organiserar 

vi i gång bevakningsorganisationen. Och justering kan behöva göras i tjänstgöringstider, Så var vaksamma då 

den gul/ vita SLS-flaggan är hissad finns livräddare på stranden. 

Livräddarskolan påbörjar sin utbildning 11/6, då finns livräddare på livräddningsstationen. 

 

Livräddarstationen ligger vid Torn 1, Tylösand, Tjuvahålsvägen 11. Där finns sjukstuga och större parkering för 

polis, ambulans och räddningstjänst vid händelser.17 livräddare är i tjänst varje dag kl10,00–18,00, Vid 7st-

livräddningsområden tjänstgör livräddarna i två skift: Livräddarna har aktiverat sms-livräddare på sina mobiler 

(Torn 1 och arbetsledare)  

 

Tylösand ”Torn 1” huvudtorn” Räddningsväg: Tjuvahålsvägen 11. 

Tylöbäck ”Torn 2”. 

Tylösands camping ”Torn 3, Räddningsväg: Campingstigen. 

Frösakull södra ”Torn 4”. 

Frösakull norra ” Torn 4b” 1st livräddare öppen kl. 12-16. 

Ringenäs ”Torn 5”, Räddningsväg: Ringenäsvägen. 

Vilshärad strand ”Torn 6”. Öppet 4/7–1/8 kl. 11-17. Räddningsväg Skarviksvägen. 

 

           
 
Till vår hjälp på stranden har vi 3st terrängfordon, samtliga utrustande med förstahjälpen material inkl. bår, 

defiblirator, drönare mm samt vattenräddnings utrustning och högtalare vid försvinnande (bortsprungna barn).  
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Livräddarna utför eftersök i strandnäravatten, skallgångskedja & drönare vid såväl i vatten som på land. 

Livräddargruppen är mobila och förflyttar sig till annan badplats om så behövs för att kunna bistår övriga 

organisationer i räddningsuppdrag. Två drönare finns på plats att använda om behov uppstår i eftersökning. 

 

 

  
 

Tre Livräddningsbåtar ”RIB” modell: Zodiak pro med 30hk motor. Besättning 2 st.  

Sjösättning sker alltid vid stränder. Trailerburen för assistans på annan plats.  

Utrustad med livräddningsutrustning och VHF-radio 

  
Livräddningssäsongen avslutas lördag 13/8.   

 

Årets livräddardag genomförs fredag 22/7 kl.13—ca 15,30. Mer information kommer. 
 

Kontakta oss:  

Livräddarna Tylösand  

Tjuvahålsvägen 11, 302 73 Halmstad  

Tornet 1 bastornet 035-314 60, 073–0872830 dygnet runt. Rakel 474–8100. VHF 

passning på kanal 16.  

Våra telefoner är ansluta till sms-livräddare och 112 appen. 
 

Arbetsledare (CH) Rakel 474–8108. 070-55 14 46 
Kommunikation mellan livräddarna sker med Rakelterminaler på egen talgrupp. Vi har tillgång till Nat-SAR 

talgrupper, Men inte RAPS. Men blåljusorg når oss med individanrop. Vid händelse så gruppkombinerar SOS-

alarm talgrupperna så vi har ett bra samband.  

 

Hälsningar   

Sofia Karlborg Bevakningschef 076-059 83 05  Peter Karlborg ordförande 070-495 15 83  

livraddarna@tylosand.net    peter.karlborg@telia.com  

www.tylosand.net 

INSTAGRAM: @livraddarnatylosand  Verksamhetskoordinator Louise Brädde 

FACEBOOK: livräddarnatylösand (sida/community) louise@tylosand.net 079-063 09 09  
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