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1. Öppettider 

- period. ca 20 aug-20 juni. Samma som Skönvikshallens simhall. 

- tid. Allmäntid med möjlighet till egenträning mån-fre kl. 12-16. Vid allmän öppettid är 

tanken att bassängen ska användas till friskvård och vattenträning. 

Gruppträning tis och tor kl. 15-16 (vattengymnastik med ledare). 

Uthyrning mån-fre kl. 16-20, lör-sön kl. 10-16   

 

2. Målgrupper 

Allmänhet, förening, företag mm.  

 

3. Uthyrning och kontrakt 

När man hyr varmbadet ska ett kontrakt undertecknas av hyresgästen. I kontraktet framgår 

vilket ansvar och vilka regler man som hyresgäst har att förhålla sig till. Kontraktet finns vid 

Skönvikshallens reception 

 

4. Regler 

Trivsel och säkerhetsregler finns synligt anslagna inne vid varmbadet till vänster om kontoret. 

Reglerna finns också bilagda i hyreskontraktet och på hemsidan www.varmbad.sater.se 

 

5. Avgifter 

Enkelbiljett kostar 60: -, 10-kort 600: -, timhyran är 600: -. 

 

6. Entrékort  

Försäljning av entrékort sker vid Skönvikshallen besökarna visar kortet till badvärden som 

kryssar i besöket. Vid ordinarie öppettider ser vi statistiken i bokningen. Antal besökare som 

hyr utanför ordinarie öppettid behöver vi registrera manuellt i besökarens bokningsbild. - För 

en enkel hantering så tänker vi att klippkort med 10 ggr kan vara lämpligt att erbjuda. 10ggr 

kortet kostar 600: - om någon vill prova på så går det att betala 60: - för ett besök, kvittot 

som fås vid betalning på Skönvikshallen gäller som biljett ute vid varmbassängen. Vid hyra är 

det timpriset 600: - som gäller för samtliga, vid hyra faktureras alt betalas hyran kontant vid 

Skönvikshallen kom ihåg att anteckna i bokningsbilden om kunden betalar kontant.   

 

7. Betalning 

All betalning sker vid Skönvikshallens reception. Det går bra att betala med kort eller 

kontant. Kassakvittot gäller som biljett vid enkelbesök och 10-kortet tas med och stämplas av 

personalen på plats vid varmbadet. 

 

 

8. Ekonomi 
Projektnumret är 620287 VARMVATTENBASSÄNG. Kassagruppen heter Varmbad och 
redovisas dagligen i Skönvikshallens dagsredovisning av kassan 
 

9. Max antal personer 

Under den allmänna öppettiden kl. 12-16 finns det plats för 10 personer. 



Under hyrestiden för privata, föreningar och företag mm så rekommenderas max ca 15 

personer men hyresgästen kan ju själv anpassa så att det funkar. 

 

10. Personalens uppgifter 

- vid egenträning: finnas till som badvärd med fokus på säkerhet och service. Målgrupperna 

som kommer att nyttja bassängen kommer att vara i kondition/fysik att klara 

vattenträningen på egen hand oftast med egna personliga program. 

- vid gruppträning: leda grupper i vattenträning som t ex vattengymnastik.  

- lokalvård, bottensug, vattenprov,  

 

11. Städ 

när? Städ av ytor som inte stör badgästerna utförs under öppettid och utan bokning. Städ 

som stör badgästerna ex bottensug och rengöring av ränngaller/skvalprännor bokas in under 

ordinarie öppettid vid behov.  

var/hur/med? Alla ytor inne vid badhallen.  

Golvytor, med vår lilla Nilfisk-skurmaskin och till vardags med vattenslang.  

Fönster, teleskopskaft behövs fönstren sitter högt runt bassängen.  

Ränngaller/skvalprännor med befintligt högtrycksaggregat.  

Bottensugning, En ny bottensug med timer är inköpt som kan köras utan tillsyn med hjälp av 

timern.  

Toalett, städas manuellt med supertrasa och lämpligt kem, skräppåse byts. 

Kontor, 

Tvättrum, 

Omklädningsrum och korridorer städas av extern och köps in tillsammans med Rehab. 

 

12. Utrustning 

Träningsredskap som hantlar och flythjälpmedel finns tillgängligt och får användas av bad 

och hyresgäster, samt en musikanläggning med radio och cd-spelare. 

Möbler ok, hantlar ok, kyl, micro, wetwest ok, beams ok, livrstång ok, livboj ok, livrtorped, 

städmtrl, dator ok, gymmatta, stereo ok, frisbee, gardiner till kontoret, bottensug ok. 

Gråmarkerad utrustning finns på plats vid varmbadet övrigt är det inte prio bråttom att det 

finns på plats till en början.  

 

13. Bokning 

Bokning utanför ordinarie öppettid görs i FRI. Bokningar under den allmänna öppettiden görs 

i den nya bokningsfunktionen på internet, www.varmbad.sater.se i den nya 

bokningsfunktionen har kunden själv möjlighet att boka tider via internet men kunden kan 

också vända sig till oss per telefon så hjälper vi till att boka. 

 

14. Bokningsintervaller  

Vi begränsar inte längden av önskad bokningsperiod, vill en kund hyra hela säsongen från 

september till juni så går det bra. 

 

15. Bokningslängd   

Bokningslängden vid egenträning kommer att vara hela timmar men passet/träningen ska 

http://www.varmbad.sater.se/


avbrytas 10 min före bokningstidens slut. 

 

16. Nycklar 

Hyresgästerna hämtar nyckel till varmbadet på Skönvikshallen lämpligen samtidigt som 

hyreskontraktet tecknas. Om hyresgästerna är nya och inte känner till vart Varmbadet ligger 

så är det bra om nyckel hämtas en vardag när vi har möjlighet att visa vart bassängen finns. 

 

17. Vattengympa, typ av kort, terminsstart  

Vi börjar med vattengympa 2 ggr i veckan, tisdagar och torsdagar kl. 15. Entrékort blir samma 

som till egenträningen, per gång alt 10-kort. Stardatum är inte satt det blir inte direkt vid 

öppning vi avvaktar och ser att allt är iordning med bemanning och program mm. 

 

18. Wifi, dator, musikspelare  

En dator som är uppkopplad på kommunens intranät är installerad. En musikspelare med 

radio och cd är installerad och provspelad. Personalen har förutom radio och cd möjlighet att 

spela upp musik från datorn också.  

 

19. Regler, ansvar  

Trivsel och säkerhetsregler är framtagna och anslås på synlig plats vid varmvattenbassängen. 

Vid hyra av varmbadet ska hyresgästen skriva under ett hyreskontrakt där det framgår vilket 

ansvar och vilka regler hyresgästen har att förhålla sig till. Kontraktet skrivs under vid 

Skönvikshallen när hyresgästen hämtar nyckel och betalar bokad tid.  

 

20. Konsumentverkets rekommendationer 

Behöver vi hjälp, tips och idéer så har konsumentverket en sammanställd vägledning ang 

baddrift som är bra att använda. 

 

21. Bottensug 

En ny bottensug är inköpt och redo att användas vid varmvattenbassängen. 

 

22. Säkerhet 

Hur ser säkerheten ut, kommer det in obehöriga från sjukhuset? Torhild Mildenberger på 

Rehab förklarar att dom inte upplever lokalerna otrygga och besväras inte av obehöriga.  

 

23. Hjärtstartare 

En ny hjärtstartare är inköpt och sitter monterad till vänster utanför dörren till 

varmvattenbassängen det är i korridoren då har även Rehabpersonalen tillgång till 

hjärtstartaren. 

 

24. Är det alltid rehab personal på plats?  

Rehab har öppettid mån-tor kl. 07.30-16.00, fre 07.30-13.00. Det finns Rehabpersonal på 

plats för det mesta men garantier kan inte lämnas dom kan ha enhetsmöten i en annan lokal. 

I bokningssystemet för varmbadet har vi möjlighet att spärra tider som vi inte kan ta emot 

badgäster. 

 



25. Är det låst från kulvertsystemet?  

Vardagar är det öppet och på helgerna är det låst och avgränsat från övriga kulvertsystemet.  

 

26. Larm 

Det finns en larmknapp på pelaren vid hantelstället. Den knappen larmar till övriga som 

jobbar i Rehabkorridoren. Garantier att hjälp anländer när man använder den larmknappen 

finns inte, rehab personalen finns för det mesta i lokalerna men kan vara på ett enhetsmöte i 

en annan lokal. Larm via telefon till 112 gäller vid olycka. Med hjälp av kommunikationsradio 

(walkie talkie) kan personalen på Skönvikshallen larmas och komma till hjälp.  

 

27. Larmrutin vid olycka 

1. Larmknapp som larmar internt på Rehab 

2. Larma 112 

3. Larma Skönvikshallen, komradio eller på tel. 55311 

 

28. Riskinventering  

Jonas Sjöholm och Marita Bäck båda med arbetsmiljöerfarenhet har inventerat risker och 

frågeställningar som är sammanställt i slutet av manualen. 

 

 

 

 

 

Riskinventering med åtgärdsplan namnsatt till Frågeställning kring planering av varmvattenbassäng 

 

Frågeställning kring planering av varmvattenbassäng 

(Personalen på Skönvikshallen) 

1: Riskanalys, konsekvensanalys måste genomföras. 

Åtgärd: Marita Bäck och Jonas Sjöholm båda med arbetsmiljöerfarenhet har på uppdrag av Owe 

sammanställt den här frågeställningen/riskanalysen kring planeringen av den nya verksamheten vid 

varmvattenbassängen. Åtgärder föreslås med grå text direkt under frågorna. 

 

2: Ändringar av arbetsbeskrivningar måste göras. 

Åtgärd: Owe tar fram nya arbetsbeskrivningar. 

 

3: Ensamarbete vid varmvattenbassäng á 4 timmar/dag (måste kolla klimatet Får/Kan vi jobba i det 

klimatet utan avlastning/byte/toa-rast?) – AFS 1997:2) 

Åtgärd: Ensamarbete- Rehab har öppettid mån-tor kl 07.30-16.00, fre 07.30-13.00. Det finns 

Rehabpersonal på plats för det mesta men garantier kan inte lämnas dom kan ha enhetsmöten i en 

annan lokal. I bokningssystemet för varmbadet har vi möjlighet att spärra tider som vi inte kan/vill ta 

emot badgäster. Med hjälp av kommunikationsradio kan hjälp tillkallas från Skönvikshallen. 

Klimat- Enligt Rehabpersonalen så har klimatet inte varit ett problem. Vi behöver vänta och se när 



vattnet är uppvärmt till rätt temperatur. Lufttemperaturen är inte inställd som i Skönvikshallens 

simhall 1.5 grader varmare än vattentemperaturen. Vid varmbadet är ventilationen och 

lufttemperaturen inställd som övriga lokaler på Rehab (vanlig rumstemperatur). Hur mycket 

bassängvattnet ändå påverkar lufttemperaturen vet vi när vattnet är uppvärmt. I schemaplaneringen 

som pågår är strävan att arbetspasset vid varmbadet delas i 2 delar, kl 12-14 och 14-16. 

Bokningssystemet som badgästerna kommer att använda är i hela timmar och bokad tid/träningspass 

ska avbrytas 10 min innan den bokade tidens slut vilket ger tid till toabesök.  

 

4: Vattengympa vid varmvattenbassäng. Möjlighet till ombyte före pass? Hög arbetsbelastning i 

varmt klimat-finns möjlighet till avlastning/ombyte/återhämtning efter pass??-AFS 1997:2 

Åtgärd: Möjlighet till omklädning finns på Skönvikshallen och i omklädningsrummet som ligger 

bredvid kontoret vid varmbadet.  

 

5: Kemikaliehantering? (Säker hantering, rätt utrustning, larmmöjlighet vid olycka?) 

Åtgärd: Hantering av kemikalier och vattenrening köps in av Skonbo och Landstingsservice. 

 

6: Verksamhet. Finns tid inräknat till före och efter stängning vid varmvattenbassäng innan man går 

på tjänst vid Skönvikshallen? (t.ex. städ/vattenprov innan kunder släpps in?) Städ och tid för våra 

kunder där nere efter bassängen stängt för dusch/ombyte?) Rast för personal vid återkomst till 

Skönvikshallen? 

Åtgärd: Schemaplanering pågår.  I bokningssystemet har vi möjlighet att spärra tider som vi behöver 

till ex städ eller annat och inte kan ta emot badgäster. 

 

7: Livräddning? Säkra Larmrutiner samt tillgänglig hjälp vid tillbud/livsfarligt läge?? 

(samarbetsavtal landstingets sjukgymnaster/VC-personal?) 

Åtgärd: Larmrutin-  

1. Larmknapp som larmar internt på Rehab 

2. Larma 112 

3. Larma Skönvikshallen, komradio eller 55311 

 

 

 


