
 

 
Viktigt att tänka på 

• Badvärd finns inte alltid på plats. Ni ansvarar själva för säkerheten inne på 
Streteredsbadet. 

 
• Låt inte barnen börja bada innan någon vuxen är i simhallen. Ordna gärna en samling 

när alla är ombytta och gå igenom vilka regler som gäller. 
 

• Första hjälpen-väska samt plåster finns bredvid dörren in till simhallen. 
 

• Låt inte barnen börja bada innan någon vuxen är i simhallen. Ordna gärna en samling 
när alla är ombytta och gå igenom vilka regler som gäller. 

 
• Tänk på att er förberedelsetid i lokalen kan vara på någon annans bokning. 

Nästkommande gäster vill säkert också komma en stund innan och förbereda. 
 

Rutiner när ni är sist på Streteredsbadet 
• Se till att alla duschar är avstängda ordentligt. 
 
• Spola och släck på toaletterna i omklädningsrummen, i simhallen och i yttre entrén. 

 
• Släck även övriga lampor i simhall, bastu, köket och konferensrummet.    
 
• När ni gått ut genom ytterdörren så känn efter att den är låst. 

 
• Vid behov av hjälp kan ni ringa jourhavande badvärd. Mobilnummer  får ni vid 

betalningen. 
 

Om anläggningen 
• Bassängen är 6 x 12m, ca 33° varm och 90/160 cm djup med sluttande kant i mitten. 

 
• Bubbelpool 37°, bubblar ca 10 min och vilar sen ca 10 min utan badgäster. 

 
• Dusch och bastu. 

 
• Stereo med högtalare i simhallen. Du kan koppla upp dig till stereon via bluetooth.  

 
• Leksaker och flytkorvar finns. 

 
• Använd ej rutschkanan. Den är endast till för simskolan och då för barn under 7 år som 

åker på magen med huvudet före. 
 

• Konferensrum med långbord, plats för 16 stolar. Det går att låna fler stolar och bord. 
 

• Kök med kyl, frys, micro, spis med två kokplattor, en 5-liters kastrull samt lite husgeråd. 
 

• Tallrikar, bestick, muggar servetter etc medtages själv. 


