
Allmänna regler vid tillfällig hyrning av 
Streteredsbadet och dess anläggning 

1. Vid avbokning inom 15 dagar före den bokade tiden debiteras en avgift enligt följande intervall:

8-15 dagar före debiteras 25% av totala kostnaden, 1-7 dagar före debiteras 50% och om
avbokningen görs samma dag debiteras 100%, dvs fullt pris.

2. Vid oförutsedda olyckshändelser i simhallen innan eller under en bokningstid, ex. fekalier i bassäng,
stängs badet omedelbart. Badets maskinister tillkallas och därefter vidtas nödvändiga åtgärder för
att återfå vår höga vattenkvalité. Det är också maskinisterna som sedan fattar beslut om när
verksamheten kan återupptas. Vid inställd bokning har kunden möjlighet, att vid detta tillfälle, utan
kostnad nyttja konferensrummet (och ev. bubbelpoolen) för fika el. dyl. Vid ev. ombokning av
inställd aktivitet, som görs inom 1 vecka, lämnas 20% rabatt.

3. Privatbokning: Betalning sker vid ankomst. Företagsbokning: Vi fakturerar kostnaden mot att kund
skickat samtliga uppgifter till streteredsbadet@molndal.se minst 7 dagar innan besök.

4. Kunden (inga gäster) har möjlighet att förbereda för kalas etc. 30 minuter före den bokade och
betalade tiden. Senast 15 minuter efter bokningstidens slut vill vi att ni har avslutat er aktivitet och
är klara att lämna anläggningen.

5. Anläggningen ska återställas i ursprungligt skick inom den bokade tiden. Möbler, redskap och
materiel mm som använts av kunden skall återställas på avsedd plats.

6. Kunden ansvarar för att god ordning upprätthålls i anläggningen. Ansvarig ledare skall vara
närvarande hela tiden då gruppen vistas i anläggningen. . Kunden är ersättningsskyldig för
uppkomna skador.

7. Du som är ansvarig för den hyrda tiden skall se till att badgästerna följer Streteredsbadets
hygienregler. Duscha håret och tvätta kroppen utan badkläder. Endast badkläder får användas i
bassängen. Bad i underkläder är förbjudet. Underkläder får ej heller bäras under badkläder.

8. Max 24 badgäster i bassängen.

9. Det är kundens ansvar att se till att utrymningsvägar inte blockeras.

10. I hela anläggningen råder förbud mot allt som innehåller jordnötter, förtäring av alkoholhaltiga
drycker samt rökförbud, att laga mat som kan avge kraftigt matos, tex grädda våfflor.

Inga levande ljus eller liknande är tillåtna i anläggningen.
Detta på grund av känsliga branddetektorer.
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11. Glas och porslinsföremål får ej användas i simhallen.

12. Ytterdörren till anläggningen ska alltid hållas låst och stängd. Det gäller även utrymningsdörrarna.

13. Nyttjandet av anläggningen och dess redskap/materiel, inkl. liften, sker helt på egen risk.

Mölndals stad 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Telefon: 031 – 795 05 02 

Besök: Ängbackevägen 7B 
428 34 Kållered 

E-post: streteredsbadet@molndal.se 

Streteredsbadet   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




