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Välkommen till oss på Aquarena 

 

Ett nytt år är här och många grupper bokar såväl simundervisning som övrigt bad  
hos oss. Det tycker vi roligt och värdefullt. 

När ni som grupp kommer till oss är det viktigt att såväl badande som medföljande 
personal är väl förberedda. 
 
 
Håll avstånd! 
Det råder fortfarande restriktioner och begräsningar av antalet personer vid 
inomhusaktiviteter. Tillsammans hjälps vi åt att hålla avstånd.  

 
Viktigt att känna till  
Alla som befinner sig i simhallen ska vara ombytta. 
Detta gäller även medföljande personer. 

 
Inför ert besök 
Ta del av bifogad bilaga Information - Gruppbad på Aquarena gällande regler för 
säkerhet, hygien och trivsel. 

 

 
Tillsammans gör vi ert besök till en trygg och trivsam vistelse. 
 
 

Varmt välkommen, 

 
/ Personalen på Aquarena 

  



Till grupper och verksamheter som besöker vår simhall 
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Information – Gruppbad på Aquarena 

Alla som befinner sig i simhallen ska vara ombytta. Det gäller även alla medföljande personer. Lämplig 
klädsel är shorts och t-shirt.  
 

Du som medföljande gruppansvarig har det yttersta ansvaret för din grupp och är aktiv i bevakandet. 
 

Vi som personal finns till förfogande vid hjälp med simundervisning, vattenvaneträning, 
märkestagning, livräddning med mera. Har ni fler önskemål eller frågor hjälper vi gärna till. 

 
Inför ert besök 
 

▪  Gruppbad förbokas via telefon till 0270-751 23 med följande uppgifter: 
  Grupp/verksamhet, antal, kontaktperson (namn, telefon, och e-post),  
  ev. sjukdomar som kan påverka den badande i badmiljön samt ev. önskemål om hjälp vid besöket. 
 

▪  Vid återkommande bad - Ta gärna med en deltagarlista till första besöket. 
 

Vid ankomst 
När ni anländer väntar gruppen i entrén tills vår personal möter upp. 
Ni hälsas välkomna och får en genomgång om vad som gäller i simhallens olika delar. 
Därefter släpps ni in i hänvisat grupprum för ombyte. 
Säg gärna till om ni behöver hjälp med tillsyn i omklädningsrum och dusch. 

Insläpp 
Efter insläppet tar alla av sig skorna och bär med dem till grupprummet. På så sätt undviker vi blöta 
golv. Det underlättar städning samt ökar framkomlighet för rullstol, barnvagn och ambulans. 
I grupprummet håller alla ordning på sina saker, hänger upp kläder och går sedan in till duschen. 
Tänk på att hålla avstånd och håll er till anvisat grupprum för att minska möten med andra besökare. 

Dusch och hygien 
Badande besökare duschar helt nakna, tvättar sig med tvål på hela kroppen samt håret. Tvål finns i 
duscharna. Skölj noga. Sätt på badkläder. Dessa ska vara avsedda för bad eller tillverkade i 
funktionsmaterial. Genom att följa dessa rutiner håller vi anläggningen ren och hälsosam. 
 

Viktigt att tänka på! 
För allas säkerhet och trivsel tar vi ett gemensamt ansvar. Alla besökare ska känna till att; 

▪  Skärmförbud gäller för alla, på hela anläggningen. 
▪  Vi går inne i anläggningen för att minska risken för halka och olyckor. 
▪  Lek sker på avsedd plats. 
▪  Hopp och dyk görs på djupt vatten eller från trampolinerna. 
▪  Vi håller koll på och respekterar varandra; kompisar, elever, personal och övriga badgäster.      

Alla har samma rätt att bada, känna sig trygg, ha roligt och få en fin upplevelse. 

Varmt välkommen, 
 
/Personalen på Aquarena 


