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Tillträde till badanläggningen

Du som hyresgäst har möjlighet att få tillträde till badanläggningen på Gibraltargatan 80.
Inpassering sker med hjälp av den Aptus-bricka som hör till din lägenhet.

Vi som fastighetsägare har många lagar att följa, tex. Ordningslagen. Därför måste du, för att
ha möjlighet att nyttja badanläggningen, läsa igenom och acceptera medföljande hygien- och
ordningsregler. Därefter får du access pålagd på dina Aptus-brickor i ett år, sedan måste man
komma in till oss för en uppdatering. Vid överträdelse av dessa regler kommer accessen att
spärras.

Hygien- och ordningsregler i dusch och
bassängavdelning

 Ta av dig skorna vid skogränsen.

 Duscha alltid innan bad.

 Använd endast badkläder, det är förbjudet att bada i underkläder och plagg av bomullstyg.

 Efter toalettbesök och bastubad skall ny tvättning göras.

 I bastun skall inte badkläder användas utan använd en ren handduk att sitta på. Du skall även duscha
och tvätta dig med tvål innan bastubad.

 Har du varit magsjuk skall du vänta en vecka innan du badar i bassängen.

 Simutrustning såsom simglasögon och simfenor skall vara ren och endast avsedd för simhallsbruk.
Övrig utrustning får ej användas.

 När du nyttjar poolen gör du det i vetskap om att densamma inte är bemannad och att det således
inte finns någon badvakt. Badning sker på egen risk.

 Poolen får inte nyttjas av ensamma badande utan det måste vara minst en person närvarande i
poolområdet vid bad i poolen.

 Det är inte tillåtet med sådana aktiviteter som kan orsaka personskada eller skada på
poolanläggningen.

 Din rätt att nyttja badet innebär att du kan ta med en gäst. Du ansvarar för att den personen följer
gällande hygien- och ordningsregler.

 Filmning och fotografering är inte tillåtet i bassängutrymmet.

 Badanläggningen är rök-, alkohol- och drogfri.

 Respektera och visa hänsyn mot andra besökare.

 All form av glas- eller porslinsartiklar är förbjudna inom anläggningen.

 Det är inte tillåtet att ställa upp dörrar till lokalen.

 Lämna inte skräp efter dig.

 Det är inte tillåtet att ta sig in eller bada i poolen efter stängningstid. Badanläggningen är larmad
och vi kommer att debitera den som orsakar väktarutryckning.

Vid fel eller annat ärende meddela detta till vår felanmälan/ jour. Den nås dygnet runt.
Telefonnummer är: 031-772 97 97
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Jag har läst igenom och accepterar hygien- och ordningsreglerna:

Namn: ______________________________________

Personnummer: __________________________________

Lägenhetsnummer (internt): ___________________

Adress:______________________________________

Datum: _____________________________________

Underskrift: _________________________________


