
Malmbergets Utepool & Simhall
För att göra din upplevelse så trygg som möjligt har vi vidtagit en del åtgärder. 
Läs igenom detta innan du besöker oss!

ENTRÉN
Du som skriver in dig i företagspärmen går direkt till bordet på höger sida i entrén, skriv in dig 
i pärmen och gå sedan direkt vidare in. Du behöver inte gå fram till kassan.
Detsamma gäller dig som har års/halvårs/familjekort. Det finns en separat lista för detta. 
Fyll bara i namn och vilken typ av kort du har. Tänk på att hålla avstånd till varandra i entrén.

Endast de som ska betala för badet eller köpa kioskvaror går till kassan. Det räcker att endast 
en från sällskapet går till kassan, övriga kan gå direkt in. Undvik att betala med kontanter.

OMKLÄDNINGSRUM
Vi har låst ett antal skåp inne i omklädningsrummen för att hålla avståndet. 
Du som inte ska bada går direkt ut via entrén utan att passera omklädningsrum.
Har du möjlighet att tvätta av dig hemma innan ditt besök så går det bra, du behöver då inte 
gå via omklädningsrummet. Det finns uteduschar där du kan skölja av dig på plats.
Vi kommer även att öppna upp fler av våra omklädningsrum i sporthallen för att öka möjlig-
heten till dusch och omklädning. Prata med personalen om du vill använda ett av dessa.

VID BASSÄNGEN
Vid bra väder badar vi utomhus. Tänk på att hålla avstånd både i bassängen och på ytorna 
runt omkring

TOALETTER
Det går bra att använda toaletterna i omklädningsrummen, det finns även toaletter att tillgå i 
anslutning till entrén samt i de extra omklädningsrum som vi tillhandahåller.

HOPPBORG
På grund av smittorisk kommer vi inte att ha hoppborgen öppen detta år.

VIKTIGAST AV ALLT
Känner du minsta lilla förkylningssymtom ska du stanna hemma!
Det är ett gemensamt ansvar att följa folkhälsomyndíghetens rekommendationer - ta ditt 
ansvar!

Om personalen på anläggningen anser att det blir för mycket folk på plats 
eller om rekommendationerna inte följs kommer åtgärder att vidtas.

Öppettider fr o m vecka 26: Mån-fre 10-19 • Lör-sön 10-17

Midsommarhelgen 19-21/6 stängt.

Personalen hälsar alla varmt välkomna! Tel 818 673

BOWLING-
HALLEN
Stängt för sommaren. Öppnar åter 10/8. Tel 0970-818 678


