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Äventyret
Grön ruschelkana
Denna gröna bana är
38 meter lång och har
en fallhöjd på 4,5 meter. Det är den lättaste
banan och är mest till
för de allra yngsta.
Denna bana har tidtagning så du kan åka
ikapp med kompisarna,
men inte samtidigt förståss.

Upplevelsebad har man valt kalla det vi ser som ett äventyrsbad

Äventyret…
… i Åby simhall består av en Aquarena-anläggning. Så här finns en Space
Bowl som inleds med ett 25 meter långt rör. Detta går delvis utanför byggnaden och väl tillbaka i huset så far du ut i en trattformad behållare i vilken du
snurrar flera varv. Till slut dimper du ned i ett hål och under finns en bassäng
på ca 2 meters djup. Det inledande röret är snabbt och har högsta
”svårighetsgrad”, dvs svart.

Det första varvet i
”koppen” är snabbt. Efter ett par varv bär det
obevekligen ned mot
hålet i mitten. Ingen
återvändo således.

Gröna ruschelkanan
Det nya äventyrs-/
upplevelsebadet är ett
tillbygge på en befintlig
simhall. Vi kan se på
bilden till höger att det
är förberett för fler ruschelkanor. Fönstret
högst upp i den röda
delen av byggnaden
kan säkert göras till en
startplats för ytterligare
ruschelkanor i framtiden.

Saknas
Åbybadet håller inte
med fors, klättervägg,
strömkanal eller vågbassäng.

Space Bowl
Starttornet till Space Bowlen
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Blå ruschelkana
Denna bana är 78
meter lång och har
9 meters fallhöjd.
Svårighetsgraden är
medel eller röd som
det också kallas.
Förvirrande? Blå
bana med röd svårigetsgrad?

Blå ruschelkanan
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För knattarna

Även här finns tidtagning.

Leksaker
Eftersom det
inte finns någon äventyrsbassäng att
hålla till i, så
får man ta vad
man haver. I
det här fallet är
några av banorna i simbassängen avdelade för lek.

Djungellagunen
Djungellagunen
Detta är en av de bästa lekmiljöerna
för de minsta. Djungellagunen är
ca 100 kvm och djupet är mellan
2-4 decimeter.
Här finns gott om sprutande djur och
andra fontäner, små avsatser och flera bassänger.
Stora flytleksaker i stora bassängen

I Mölndal hittar vi det kraftfullaste Aquarena-konceptet vi hittills mött. En
Space Bowl och ytterligare 2 ruschelkanor, varav en medelsvår, är en bra
utveckling av konceptet. Dock saknar vi en äventysbassäng.

Helt klart ett eldorado för de minsta i
familjen.

Djungellagunen tillhör de bästa barnmiljöerna som
finns i svenska äventyrsbad. Ett föredöme.
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Bassänger
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Tillgänglighet och service
Bubbelpooler
På en avsats med utsikt över Djungellagunen och ruschelkanorna finns två bubbelpooler. Båda rymmer 6-8 personer
vardera.

Omklädning
Inga speciella synpunkter på omklädningsrum
och duschar.
Säkerhet
I äventyrsdelen finns en
kur för badvärdarna.
Härifrån har de bra
uppsikt över den nybyggda delen av badet.

En av två bubbelpooler
50-metersbassäng
En bassäng på hela 50 meter om
8 banor finns i Åbybadet,
Hopp/dyk
Detta är det inte så väbeställt med.
En enmeterssvikt var allt vi hittade,
och det är i 50-metersbassängen du
landar.

En-meterssvikt i simbassängen
Varmvattenbassäng
Bassängen är nybyggd tillsamans med
Aquarenan. Den håller 34 grader och har
höj– och sänkbar botten.

Varmvattenbassängen

Ett härligt tillhåll för
kalla och trötta lemmar som behöver
mjukas upp. Och ett
populärt tillhåll för
barnfamiljerna.

Vi hittade en hel 50-metersbassäng, ett par justa bubbelpooler, men inte så mycket för hopparna.

Öppettider
52,5 timmars öppethållande under en normalvecka.
Mån,tis,tor 11.00-19.00
Ons
11.00-16.30
Fre
12.00-19.00
Lör-sön
09.00-17.00
Golven
Helt OK.

Mat
Lättare förtäring finns
att köpa i den nya cafeterian.

Parkeringsplatser
Gratis parkering ca 50
meter från entrén.

Priset
För en familj om 2 vuxna och 2 barn kostar en
biljett 170 SEK under
mån-fre, men 190 SEK
under helg & lov.

Fikabord
En del stolar fanns inne
i äventyrsdelen. Bäst
var det att hålla till på
läktaren vid simbassängen.

Plus för säkerheten, men minus för de
korta öppettiderna.
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Hitta dit

Äventyret för tonåringar
5,0

Rekommendation

Äventyret för mellanbarn 1)
5,0

Äventyret för knattar 1)
8,0

Vet inte om meterdjupet är tillräckligt, men
en 3-meterssvikt i simbassängen vore inte
fel.

Bassänger/pool/hopp
5,0
Tillgänglighet och service
6,0
TOTALPOÄNG 5,8

Sammanfattande bedömning
Nya Åbybadet är fint, men tyvärr saknas det som är hjärtat i ett riktigt äventyrsbad — äventyrsbassängen.
Aquarenan är däremot den kraftfullaste av de
tre vi testat hittills i landet.
1) Mellanbarn = från simkunniga till tonåringar.
Knattar = icke simkunniga
2) Maxpoängen är 10,0
3) Rekommendationen innehåller ett förslag till förbättring. Det förslag vi bedömer angelägnast.

Vägen dit
Mölndal ligger 10 km
söder om Göteborgs
centrum, och 1475 km
från Paris...

Annat kul i Mölndal?
Nja, du får nog gå in på http://www.goteborg.com/
Åbybadets hemsida:
Kolla: http://www.abybad.se/

Fler badguider från Fem på äventyrsbad hittar du på:
http://www.aventyrsbada.nu

