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Om du inte själv vill bada får du gärna vänta i vår foajé där du kan köpa smörgåsar, kakor, kaffe, te, läsk med mera. Vill du
däremot gå in i simhallen eller upplevelsebadet behöver du betala inträde.
Barn under fyra år går in gratis tillsammans med medföljande vuxen.
Från sju års ålder vill vi inte längre att pojkar ska följa med på damernas omklädningsavdelning och tvärt om.
När barn är simkunniga och har fyllt 12 år är de välkomna att bada på egen hand. Innan dess behöver en ansvarig medföljande
simkunnig vuxen betala och finnas med inne i simhallen. Den vuxne måste ha på sig badkläder och vara i vattnet tillsammans
med barn som är under åtta år eller inte kan simma. Detta gäller både bassänger och upplevelsebadet.
Var snäll och ta av dig dina skor och bär dem genom omklädningsrummet till skåpet.
Duscha och tvätta hela kroppen utan badkläder innan badet.
Barn som fortfarande behöver blöja ska bada i särskilda tätt åtslutande badkläder. I Åbybadets reception kan du köpa den typ vi
upplever är den "säkraste" på marknaden.
Män badar i badbyxor eller badshorts. I receptionen kan du köpa badshorts i vuxenstorlek.
Kvinnor badar i baddräkt, tvådelad bikini eller burkini. I receptionen kan du kan köpa baddräkt i vuxenstorlek eller hyra en burkini
som täcker större delen av kroppen.
Du får inte ha på dig underkläder innanför badkläderna.

Under badet
•
•
•
•
•
•
•

Som vuxen ansvarar du alltid för de barn du har med dig.
Du ska vara klädd så att du kan bada med barnen.
Lämna aldrig barnen utan uppsikt.
Visa hänsyn till andra besökare så att de också får ett trevligt badbesök.
Följ skyltar med regler och personalens uppmaningar. Om du efter tillsägelse fortsätter med ett beteende som personalen
bedömer är olämpligt kan du i till slut bli avvisad och under en period avstängd från anläggningen. I så fall får du inte tillbaka
entréavgiften.
Du får inte bada med cyklop av glas.
Vi vill inte att barn badar med snorkel på egen hand.

Efter badet
•
•

Besöksadress
Idrottsvägen 9
431 62 Mölndal

Duscha innan du badar bastu. I bastun sitter du utan badkläder på din handduk.
Var god torka dig i duschutrymmet så blir golvet mindre blött i omklädningsrummet.

Postadress
Mölndals stad
431 82 Mölndal

Telefon/fax
031-86 89 70 (vx)

E-post/webb
info@abybad.se
www.abybad.se

