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Regler för badanläggningen på Gibraltargatan 80 

Alla hyresgäster hos oss kan få extra åtkomst till badanläggningen. Inpassering till badet sker med 

hjälp av de Aptusbrickor som hör till din lägenhet. Av ordningsskäl måste man, för att kunna 

använda badanläggningen på kvällstid, läsa igenom och acceptera nedanstående regler. Då får man 

kvällsaccess ett år framöver, sedan får man förnya på nytt. 

 

- Lämna inget skräp efter dig, var extra försiktig med glasflaskor. 

- Din rätt att använda badet inbegriper att du kan ha med dig maximalt en gäst. 

- Sedvanliga badhusregler för klädsel och hygien gäller. Använd badkläder och duscha innan bad. 

- Det är otillåtet att använda badet efter stängning. Området är larmat och vi kommer att debitera 

den som förorsakar utryckning. 

- Om du upptäcker att någon bryter mot reglerna, så är det tacksamt om du meddelar detta till 

oss.  

 

Jag har läst igenom och accepterar ovanstående regler. 

 

Namn     

 

Internt lgh. nummer     

 

Datum:         

 

Underskrift:     

  
Öppettider    Tillfälligt Stängt    

Måndag 07 – 01  09 – 12 & 17.00 – 19.00    

Tisdag  07 – 01     09 – 11 & 18.00 – 20.30    

Onsdag 07 – 01     09 – 12 & 16.00 – 19.45    

Torsdag 07 – 01     09 – 12 & 18.30 – 19.30    

Fredag  11 – 20     09 – 12 & 18.30 – 19.30   

Lördag  07 – 20   -  

Söndag  07 – 01  - 

Utökad access krävs från kl 17. mån-fre och kl 14. lör-sön. 
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Rules for using the swimming pool in Gibraltargatan 80 

All of our tenants have access to our swimming pool. You enter the area with your Aptus tag that 

belongs to your apartment. Due to our regulations you need read and accept the following rules. 

After that you will receive evening access on your Aptus tags, notice you need to update after a 

year. 

 

- Don’t leave any garbage after you. It is especially important to be careful with glass bottles. 

- Your right to use the pool includes that you can bring one guest. 

- Common bath regulations regarding clothes and hygiene apply. Use swim wear and shower 

before you use the pool.  

- It is not allowed to enter the swimming pool after it is closed. The swimming pool area is 

alarmed and we will charge the full cost of security company’s fees.  

- If you notice that the pool is being used in a way that isn’t allowed, then we are grateful if 

you inform us about it through the fault report number.  

 

I’ve read and I accept the rules above: 

 

Name     

 

Apartment (internal)    

 

Date     

 

Signature     

 

 

Opening hours    Temporarily closed   

Monday 07 – 01  09 – 12 & 17.00 – 19.00    

Tuesday 07 – 01     09 – 11 & 18.00 – 20.30    

Wensday 07 – 01     09 – 12 & 16.00 – 19.45    

Thursday 07 – 01     09 – 12 & 18.30 – 19.30    

Friday  11 – 20     09 – 12 & 18.30 – 19.30   

Saturday 07 – 20   -  

Sunday 07 – 01  - 

Extended access is needed from 5 pm mon-thur and 2 pm fri-sun.  


