
Entréavgifter gäller från och med 3 februari 2020 

Relaxen
Endast för vuxna 18–99 år.

Gäller för Relax, äventyrsbad, motionssim, gruppträning,  
gym, bastu och dusch.

Årskortet är personligt.  
Gäller i ett år från inköpsdatum.

En gång 18–99 år 275 kronor
Årskort 4 900 kronor

Med reservation för eventuella ändringar.

Relaxen reducerat pris
Gäller vardagar före klockan 14.00 inklusive skollov.

Årskort 2 800 kronor

Årskort
Årskortet är personligt och gäller i ett år från inköps
dagen. Med årskort slipper du stå i kö. Du drar själv ditt 
kort i spärren. Gäller för äventyrsbad, motionssim, bastu 
och dusch. För alla över 14 år ingår gruppträning och gym. 
För alla över 18 år ingår även Relaxen.
Vill du betala månadsvis, kom ihåg att ta med konto
uppgift till kassan. Minst 12 månader gäller för autogiro.

              Autogiro
Barn 3–17 år 3 000 kronor 250/mån
Vuxna 18–99 år 4 900 kronor 440/mån

Årskort reducerat pris
Gäller vardagar före klockan 14.00 inklusive skollov.

Årskortet är personligt och gäller i ett år från  
inköpsdagen.

              Autogiro
Barn 3–17 år 1 500 kronor 125/mån
Vuxna 18–99 år 2 800 kronor 250/mån

1
år

Rabattkort 10 gånger
Rabattkortet är opersonligt och gäller i två år 
från inköpsdagen. Dela gärna med familj,  
vänner, arbetskamrater eller i en förening.  
Med rabattkort slipper du stå i kö. Du drar  
själv ditt kort i spärren.
Gäller för äventyrsbad, motionssim, bastu och 
dusch. För alla över 14 år ingår även grupp
träning och gym.

Barn 3–17 år 710 kronor
Vuxna 18–99 år 1 140 kronor

Rabattkort 10 gånger reducerat
Gäller vardagar före klockan 14.00 inklusive skollov.
Tips! Smartaste kortet för dig som vill bada ofta på  
skolloven. Dela gärna med en kompis. Kom ihåg att  
gå in före 14.00.

Barn 3–17 år 345 kronor
Vuxna 18–99 år 650 kronor

10
gånger

Vi strävar efter att vara 
Sveriges renaste bad

1
gång

Entréavgifter
Gäller för äventyrsbad, motionssim, bastu och dusch. 
För alla över 14 år ingår även gruppträning och gym.

Barn 3–17 år 85 kronor
Vuxna 18–99 år 135 kronor

1 vuxen + 2 barn 285 kronor
2 vuxna + 2 barn 390 kronor

Entréavgifter reducerat pris
Gäller vardagar före klockan 14.00 exklusive skollov.

Barn 3–17 år 45 kronor
Vuxna 18–99 år 85 kronor

1 vuxen + 2 barn 155 kronor
2 vuxna + 2 barn 240 kronor



Äventyrsbad
Vi har cirka 32 grader i luften och 30 grader i vattnet.
Två vattenrutschkanor, plaskdamm, varmpool, strömkanal utomhus i trädgård.
Caféet erbjuder sallader, glass, frukt, smoothies, smörgåsar, med mera.
Handla inifrån badet eller i entrén.
 

Motionssim
Minst två simbanor är alltid reserverade för motionssim då badet är öppet.
Vissa tider finns även banor för snabbsim/crawl.
Aktuellt bassängschema finns på hemsidan.
 

Gym
Träna styrka och kondition i vårt lilla gym.
 

Gruppträning
Vi erbjuder cirka 50 olika pass varje vecka, under vår och hösttermin,
däremellan färre pass. Ingen anmälan, endast drop in.
Biljetterna släpps en timme innan passet startar.
Exempel på pass är vattengympa, core, cykelpass och gympa.
 

Kurser
Vi erbjuder fasta kurser för vuxna i simskola, crawl, simteknik, vattengympa, 
yoga, med mera. Anmälan online, ingen drop in. Du är garanterad plats.
 
 
Simskolor sommar, höst, vinter och vår
Babysim, minisimskola, simskola för barn med särskild behov, simskola från  
4 år, med mera. Anmälan online, ingen drop in. Du är garanterad plats.

Varmt välkomna!

Hänglås  
behöver du för  

att låsa ditt skåp.  
Ta med eget eller  

köp här.


