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Tidningen Badmästaren utges av  
Svenska Badmästareförbundet,  

Berberisvägen 3, 266 52 Vejbystrand.  
Tel. 0721-777 597 

Redaktör: Björn Svedberg 
svedberg.bjorn@hotmail.com  

Bankgiro 551-3114 
Org.nr 816000-3805

AnsvArig utgivAre:
Elisabeth Strömberg.  

Tel: 08-570 470 66. 
E-post: elisabeth.stromberg@varmdo.se

tidningen Badmästaren utkommer  
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Prel. utgivningsdagar är 
2016: 2/9, 7/10, 11/11, 16/12.
2017: 3/2, 10/3, 13/4, 26/5.

upplagan är c:a 5 000 ex
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• Kommunala simhallar
• Landstingets badanläggningar

• Privata pooler (hotell etc.)
• Badutbildningarna

• Simklubbar
• Simhallar i Norden

• Maskinister/Tekniker

Åsikter i artiklar och reportage behöver  
inte, med undantag för ledare, vara 

Svenska Badmästareförbundets officiella.  
Redaktionen ansvarar inte för insänd,  

ej beställd, text och bildmaterial.

”Citera oss gärna, men ange källan!”

Har du inte fått ditt exemplar av  
Badmästaren eller om du vill bli  

medlem, kontakta kansliet:  
svedberg.bjorn@hotmail.com

Manusstopp
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är den 20 oktober.
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Ordförande:
elisABeth 
ströMBerg
Gustavsbergsbadet,  
Ösby badväg 3,  
134 38 Gustavsberg. 
Tel. 08-570 470 66.  
Fax 0921-194 29. 
E-post: elisabeth.stromberg@varmdo.se
Har övergripande ansvar för förbun dets verk-
samhet och ansvarig utgivare  
för tidningen Badmästaren.

Vice ordförande:
lottA loshAMMAr
Tornbergets Fastighets- 
förvaltning AB,  
136 81 Haninge. 
Mobil 0706-06 22 50.  
Fax 08-606 90 68. 
E-post: lotta.loshammar@tornberget.se
Jobbar med teknik- och miljöfrågor,  
ansvarig för Erfarenhetskonferensen.

Sekreterare:
MArie  
nordBloM
Badkonsult,  
Lerdala, Blommedalen,  
540 17 Lerdala. 
Tel. 0708-78 24 10.  
E-post:  
marie.nordblom@spray.se
Jobbar med utbildningsfrågor.

Vice sekreterare:
Christer sörliden
Högevallsbadet,  
Högevallsgatan 1,  
222 29 Lund.  
Tel. 046-359 46 80. 
E-post:  
christer.sorliden@lund.se

Ledamot:
håkAn gillBerg
Linköpings simhall,  
Hamngatan 30,  
582 43 Linköping. 
Tel. 013-20 71 57.  
Fax 013-20 58 22. 
Mobil 0708-96 45 72. 
E-post: hakan.gillberg@medley.se
Jobbar med teknikfrågor.

Ledamot:
Pär gustAvsson
Kultur- och fritids- 
förvaltningen,  
Visborgsallén 19,  
621 81 Visby. 
Tel. 0498-26 96 45.  
E-post: par.gustavsson@gotland.se

Ansvarig för Inspirationsdagarna.

Svenska Badmästare- 
förbundets styrelse

Ledamot:
tiM greneBy
Kultur- och fritids-,  
kontoret,  
Etunavägen 14, 
761 28 Norrtälje. 
Tel. 0176-746 36.  
E-post: tim.greneby@norrtalje.se

Ledamot:
ChristA dAhlqvist
Storsjöhallen,  
Holmsund,  
Frejavägen 17,  
913 32 Holmsund. 
Tel. 090-16 35 44.  
Mobil 0703-17 05 51. 
E-post: christa.dahlqvist@umea.se

Ledamot:
MArielle  
eriksson
Storsjöbadet,  
Krondikesvägen 95 A, 
831 46 Östersund. 
Tel. 063-14 31 79.  
E-post:  
marielle.eriksson@ostersund.se

Instruktionsfilm för  
 bassänglivräddning!
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Ordförande har ordet

Elisabeth Strömberg  
Ordförande 
Svenska Badmästareförbundet

Sett, läst och hört!
I radio, TV och andra medier har jag läst om att det är många badhus 
som infört skärmförbud under detta år. Senast på Radio Gävleborgs 
hemsida läste jag att mobil- och skärmförbud nu införts på simhallar i en 
till kommun. Men jag har inte ringt dit och frågat hur det är.

Sedan smarta telefonerna kom till Sverige har sjukskrivningar som är 
stressrelaterade ökat snabbt. Fler har svårt att skilja på arbete och fritid. 
Av bland annat den anledningen har Arbetsmiljöverket tagit fram en ny 
AFS (arbetsmiljöföreskrift) om organisation och arbetsmiljö. Man vill få 
slut på att människor blir sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning 
och kränkande särbehandling på jobbet. 

Trenden att stress ökar bekräftar våra FaR-ledare på min arbetsplats, de 
som tar emot kunder med fysisk aktivitet på recept. Problem med knän 
är fortfarande den mest vanligt förekommande orsaken, men psykisk 
ohälsa verkar tyvärr öka även här. 

Har detta beteende, att surfa i stället för att hålla koll på sina badande 
barn, plötsligt ökat nu? Eller har man inte haft täckning där tidigare? 
Varför får denna skyddande trivselregel så stort utrymme i media?  
Har något badhus fått ”dagens ros” för detta? Har ni blivit kallade för 
hjältar?

En annan trend som fullkomligt exploderade på mitt jobb i somras var 
efterfrågan på privatlektion i simskola. Vi ser detta likt en PT och har satt 
pris på samma sätt, vilket inte avskräckt någon ännu. 

Nästa trend är fortsatt efterfrågan på simskola för nyanlända. Uppgifter 
är viktigt och prioriterad. Men det är svårt för befintlig personal att räcka 
till. Därför har vi försökt att vara kreativa och tänka utanför boxen/sim-
hallen och har eventuellt en ny lösning på gång.  

Vi som jobbar på och med badhus har ett viktigt jobb. Det känns som 
om vi aldrig tidigare har varit till så stor samhällsnytta som nu. Det är 
verkligen bättre nu jämfört med förr, tycker jag. Och svårare, mer lagar 
och regler att förhålla sig till inom vårt yrke. Därför vill jag att vi genom 
Svenska Badmästareförbundet ska fortsätta att arrangera träffar av olika 
slag. Sprida information exempelvis genom denna tidning. Det finns ett 
behov av att lära av varandra. Det ska vi ta vara på.

Vi ses!

Elisabeth



Hylliebadet, Malmö 30 november–1 december

Bastukunskap, utbildning
Vi lär oss genomföra bastu-extrem, aufguss och bastu-spa på egen hand i en badanläggning. 
Kursen ger all kunskap och praktisk erfarenhet om eteriska oljor, viftteknik, bastuhistorik, 
riskanalyser och hur man hanterar olycksfall. Efter slutförd kurs erhålls diplom utfärdat av 
Svenska Badmästareförbundet. Kontakt: mats.svensson@kristianstad.se

2–3 november Tivolibadet, Kristianstad

Badbevakarkurs, utbildning
Utbildningen syftar till att ge den kompetensnivå och de färdigheter som erfordras för tjänst-
göring vid bassängbad. Här behandlas rollen som badbevakare och utbildning i HLR, akut om-
händertagande, livräddning i vatten samt säkerhet och ansvar. Dessutom ingår ett avsnitt om 
service och kundbemötande. Kontakt: asa.jansson@kristianstad.se

19–20 januari 2017 Eskilstuna

Teknikkonferens
Konferens för drifttekniker vid kommunala och privata badanläggningar. Detta arrangemang 
syftar till erfarenhetsutbyte kollegor och föreläsare emellan. Aktuella drifttekniska ämnesområ-
den kommer att belysas och diskuteras i både föreläsnings- och grupparbetsform. Vi genomför 
också ett studiebesök vid Munktellbadet. Kontakt: lotta.loshammar@tornberget.se

25–28 oktober Quality Hotel Winn, Haninge 

Vattenrening vid offentliga bad  
utbildning · grundkurs
Det är mycket viktigt att badvatten är estetiskt tilltalande och har en hög vattenkvalitet för att 
undvika smittspridning och hygieniska besvär. För detta krävs kunskaper om reningsprocessen 
och i anläggningen ingående komponenter, dess fuktion och skötsel samt gällande lagar och  
förordningar. Det är just vad den här kursen erbjuder. Kontakt: lotta.loshammar@tornberget.se

Quality Hotel Winn, Haninge 25–27 oktober

Vattenrening vid offentliga bad  
utbildning · Steg 2

För att ha en bra fungerande anläggning krävs vidareutbildning av personalen, vilket även 
är föreskrivet i lagen om egenkontroll. För att säkerställa detta har Svenska Badmästare-
förbundet tagit fram en serie utbildningar för drifttekniker vid badanläggningar. Detta är 
Steg 2 för personal som deltagit i grundutbildning Steg 1 inom processteknik och jobbat 
en längre tid med vattenrening på ett bad. Kontakt: lotta.loshammar@tornberget.se

Paradiset, Örnsköldsvik 20–21 oktober

Norrlandskonferensen
Konferensen ger möjlighet till utveckling, motivation och inspiration för yrkesverksamma inom bad. 
Örnsköldsviks kommun inbjuder till två dagar med föreläsningar, möten och leverantörsutställare, 
för alla badmedarbetare i Sveriges norra landsända. Kontakt: christa.dahlqvist@umea.se

Kalendarium
___2016___
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Inbjudan

•  Grundkurs
vattenrening vid offentliga bad
25–28 oktober 2016 (4 dagar)
Quality Hotel Winn,  
Haninge, Stockholm
Det är mycket viktigt att ett bad-
vatten är estetiskt tilltalande och 
har en hög vattenkvalitet för att 
undvika smittspridning och hy-
gieniska besvär. För detta krävs 
kunskaper om reningsproces-
sen och i anläggningen ingående 
komponenter, dess funktion 
och skötsel samt gällande lagar 
och förordningar. För att uppnå 
optimal teknisk-ekonomisk 
drift med hänsyn till avsedd 
verksamhet samt förbrukningar 
av material, varor, energi m.m. 
krävs kunskaper om aktuella 
och förändrade driftförhållan-
den.
Denna kurs omfattar fyra dagars 
utbildning och vänder sig till
n personal som ansvarar för 

vattenreningsbehandlingen 
samt badmästare och badvak-
ter,

n personal vid miljö- och hälso-
skyddsförvaltning, ansvariga 
för tillsyn (efterlevnadskon-
troll av lagar och föreskrif-
ter).

Tid
Start: Tisdag den 25 oktober 2016, kl 10.00. 
Avslut: Fredag den 28 oktober, c:a kl. 14.00.

PlaTs
Quality Hotel Winn,  
Rudsjöterassen 3, 136 40 Haninge, Stockholm.

KosTnader
• 19 900 kronor med boende 3 nätter i enkelrum.
• 15 900 utan boende.
I avgiften ingår 4 dagars utbildning (25–28 oktober),  
kursmaterial, luncher, för- och eftermiddagskaffe samt  
3 middagar. Alla priser är exklusive moms.

anmälan
Anmälan sker via Svenska Badmästareförbundets 
webbplats: www.svbadmf.se

UPPlysningar
Närmare information lämnas av Lotta Loshammar:  
tel. 0706-06 22 50 eller lotta.loshammar@tornberget.se  
eller av Håkan Gillberg: hakan.gillberg@medley.se.

Välkomna!
Svenska Badmästareförbundet

Kursen omfattar bl.a.:
l grundläggande begrepp
l lagstiftning
l egenkontroll
l dimensionering
l filtrering
l styr och regler
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Inbjudan

•  Fortsättningskurs - Steg II
vattenrening vid offentliga bad
25–27 oktober 2016 (3 dagar)
Quality Hotel Winn,  
Haninge,  
Stockholm
För att ha en bra fungerande an-
läggning krävs vidareutbildning 
av personalen, vilket även är före-
skrivet i lagen om egenkontroll. 
 För att säkerställa detta har 
Svenska Badmästareförbundet ta-
git fram en serie utbildningar för
n drifttekniker, förvaltare, till-

synsmyndigheter och anlägg-
ningsägare,

n personal som deltagit i grund-
kursen – Steg I.

Utbildningen passar såväl offent-
liga som privata anläggningar. 
Detta är Steg II av Driftutbildning 
inom processtekniken på ett bad.

Tid
Start: Tisdag den 25 oktober 2016,  
kl 9.30. 
Avslut: Torsdag den 27 oktober,  
c:a kl. 14.00. 

PlaTs
Quality Hotel Winn,  
Rudsjöterassen 3, 136 40 Haninge, Stockholm.

delTagaravgifT
• 17 500 kronor med boende 3 nätter i enkelrum.
• 15 000 utan boende.
I avgiften ingår 3 dagars utbildning (25–27 oktober),  
kursmaterial, luncher, för- och eftermiddagskaffe samt  
2 middagar. Alla priser är exklusive moms.

anmälan
Anmälan sker via Svenska Badmästareförbundets 
webbplats: www.svbadmf.se

UPPlysningar
Närmare information lämnas av Lotta Loshammar:  
tel. 0706-06 22 50 eller lotta.loshammar@tornberget.se  
eller av Håkan Gillberg: hakan.gillberg@medley.se.

Välkomna!
Svenska Badmästareförbundet
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Krav: Kursen är öppen för alla som under 2016 uppnår 
minst 16 års ålder och som under den senaste ettårsperio-
den avlagt prov för Guldbojen samt 1 000 meter simning 
varav 200 meter ryggsim. Kursen omfattar minst 24 tim-
mar med följande kurs innehåll:
 • Rollen som badbevakare
 • Service och kundbemötande
 • Hot och våld
 • Säkerhetsrutiner
 • Olycksfallsvård / akut omhändertagande
 • Livräddning
Kursintyg utfärdas till den som deltagit i hela kursen och 
godkänts. 

Inbjudan till 

Badbevakar- 
kurs
Kristianstad  
1—2 november 2016

Tid: Tisdag 1/11–onsdag 2/11, 2016
Plats: Tivolibadet, Kristianstad
Kursavgift:  1 900:- inkl. medlemskap
Anmälan:  Beställ en anmälningsblankett hos och gör 
anmälan senast fredag den 21 oktober 2016 till
 svedberg.bjorn@hotmail.com,  
 tel. 0721-777 597.
Frågor: För frågor om utbildningen kontakta:
 Åsa Jansson, tel. 0733-86 17 03, 
  asa.jansson@kristianstad.se
 Johanna Berg, tel. 0708-87 09 91, 
  johanna.berg@kristianstad.se

Utbildningen syftar till att ge  
den kompetensnivå och färdighet som  
erfordras för tjänst göring vid bassängbad.

BadBevakarutBildning för BassängBad

förkunskapskrav
Du skall under den senaste 12-måna-
dersperioden avlagt prov för Guld- 
bojen samt simmat 1 000 m varav 
200 m i ryggläge. Lägsta ålder 16 år.

utBildningens syfte
Utbildningen syftar till att ge den kom-
petensnivå och färdighet som erfordras 
för tjänstgöring som Badbevakare/
Badvakt vid bassängbad enligt Kon-
sumentverkets riktlinjer och Svenska 
Badbranschens rekommendationer.

utBildningens innehåll
Rollen som Badbevakare, HLR, olycks-
fall och akut omhändertagande, liv- 
räddning i vattnet, säkerhetsrutiner, 
service och kundbemötande, hot och 
våld. 

kurstid
Minst 24 tim.

utBildningens mål
• Kompetens för att bevaka en bad-

anläggning enligt gällande säkerhets-
rutiner.

• Känna till olika bevakningsrutiner.
• Förstå ansvaret i rollen som Bad-

bevakare.
• Förstå vikten av service och kund-

bemötande.
• Utföra upptagning från botten av 

bassäng.
• Färdighet i akut omhändertagande, 

säkerställa larm, påbörja HLR.
• Hantera hjärtstartare.
• Kännedom om akut omhändertagan-

de vid olika sjukdomstillstånd.
• Känna till hot- och våldsituationer.

Svenska 
Badmästareförbundet

INTYG
BADBEVAKARE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

har genomgått badbevakarkursen och godkänts  som Badbevakare.

Badbevakarkursen omfattar 24 lektionstimmar med följande moment.
• Rollen som badbevakare
• Service och kundbemötande
• Hot och våld
• Säkerhetsrutiner
• Olycksfallsvård / akut omhändertagande
• Livräddning på . . . . . . . . . .  m djup

Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den . . . . . .  / . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 

Kursledare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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www.malmsten.com

Följ oss på Facebook & Instagram

Malmstens simlina introducerades i Montreal 1976. 

Sedan dess har den varit världsledande och legat 

i bassängen under de flesta stora internationella tävlingar. 

Malmsten är officiell FINA leverantör av

 både simlinor och vattenpoloutrustning.

Världsomspännande
simutrustning

Visst är det spännande att ett företag i lilla Åhus
levererar simutrustning till världens stora mästerskap! 

MALMSTEN AB är officiell leverantör till



1212

Föreningen Svenska Badmästareveteranerna

Protokoll
Årsmöte den 25 augusti 2016, kl. 17.00, 
Rodeco/Miwex, Åtvidaberg

StUDIEBESÖk hos rodeco/Miwex — två företag i en familj
I samband med årets badgolf ”Görans Minne” och Svenska Badmästareveteranernas årsmöte i Åtvidaberg  
inbjöds hela gänget på rundvandring i Rodeco/ Miwex lokaler på Bruksgatan mitt i samhället. 

§ 1 Upprop; Fastställande av röstlängd för mötet.
 Närvarande:
 Birger Lundell, Herrljunga Björn Svedberg, Vejbystrand
 Mats Mothander, Tumba Anita Madsen, Västerås
 Rolf Lewentorp, Täby Palle Madsen, Västerås
§ 2 Val av mötesordförande tillika mötets sekreterare
 Mötet beslutade att utse Birger Lundell till mötets ordförande 

och sekreterare
§ 3 Val av protokolljusterare
 Mötet beslutade att Björn Svedberg och Anita Madsen juste-

rar protokollet
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
 Mötet beslutade att godkänna publiceringen av Kallelse till 

årsmöte i Tidningen badmästaren som behörigt
§ 5 Fastställande av föredragningslista
 Mötet beslutade godkänna mötets dagordning som föredrag-

ningslista
§ 6 Behandling av inkomna förslag till stadgar
 Mötet beslöt anta Björn Svedbergs förslag till revidering av 

föreningens stadgar
§ 7 Behandling av inkomna förslag till verksamhetsplan 

och budget för 2017
 Årsmötet beslöt utse Mats Mothander och Rolf Lewentorp 

som arrangörer av 2017 års badgolf i Stockholmsområdet 
under augusti månad.

 Årsmötet beslöt att uppdra till Björn Svedberg att upprätta 
förslag till budget för 2017 

 Årsmötet beslöt att förlägga 2017 års årsmöte till badgolfens 
spelplats

§ 8 Fastställande av årsavgift medlemskap
 Mötet beslutade att årsavgiften för 2017 är oförändrad 100:-
§ 9 Verksamhetsberättelse
 Årsmötet beslöt godkänna verksamhetsberättelse för perio-

den maj 2015- augusti 2016
§ 10 Ekonomisk redovisning
 Årsmötet beslöt att godkänna ekonomisk redovisning och ge 

styrelsen ansvarsfrihet
§ 11 Val av ordförande, styrelseledamöter, valberedning 

och revisorer
 Årsmötet beslöt att:
 (1) Välja Birger Lundell till ordförande för ett år
 (2) Välja Anita Madsen och Björn Svedberg till ledamöter för 

ett år
 (3) Välja Rolf Lewentorp och Leif Aderot till revisorer för ett år
 (4) Välja Ingmar Björk (sammankallande) och Mats Mothan-

der  till valberedning för ett år

Åtvidaberg 2016-08-25

Birger Lundell Anita Madsen Björn Svedberg 
Ordförande/Sekreterare	 Justerare	 Justerare

företaget huserar i Facits gamla loka-
ler, där VD Daniel Lind entusiastiskt och 
med stort engagemang lotsade oss runt i 
fabrik, lager, showroom, designavdelning 
och kontorslandskap.

allt började med den klassiska orangea 
simdynan (ROLLO-dynan) med det hår-
da vita bandet runt bröstet som Daniels far 
Roland Lind skapade för snart 40 år sedan. 
Roland som för övrigt är en välkänd profil 
i badsverige och som bl.a. innehaft förtro-
endeuppdrag inom Svenska Badmästare-
förbundet, är en ytterst kreativ person som 
även skapat Isflaket för isvaksträning samt 
den röda livräddningsdockan som varje 
simhall med självaktning är utrustad med.
Roland var även initiativtagare till Tid-
ningen Badmästaren som såg dagens ljus 
i mitten på 80-talet, just i Åtvidaberg. Tid-

Ebba och Maud.
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StUDIEBESÖk hos rodeco/Miwex — två företag i en familj
I samband med årets badgolf ”Görans Minne” och Svenska Badmästareveteranernas årsmöte i Åtvidaberg  
inbjöds hela gänget på rundvandring i Rodeco/ Miwex lokaler på Bruksgatan mitt i samhället. 

ningen som för övrigt firar 40-års ju-
bileum i år.
 Idag tillverkar, lagerhåller och säl-
jer Rodeco och Miwex, produkter för 
lek, undervisning och badsäkerhet. 
Företaget utvecklas ständigt och har 
numer hela världen som marknad för 
sina produkter och tjänster.

rodeco och miwex är två företag i 
samma familj. Daniel är VD för båda 
företagen, men jobbar huvudsakligen 
med Rodeco. Daniels fru Maud och 
dottern Ebba arbetar i Miwex. Totalt 
arbetar runt 30 personer i de ständigt 
expanderande familjeföretagen.
 Rodeco tillverkar äventyrsbad för 
barn samt lekplatser inom- och ut-
omhus. Genom sina produkter höjer 
dom attraktionskraften i baden och i 
varuhuskedjornas stormarknader, där 

företagets leklandskap huvudsakli-
gen finns uppställda.
 Miwex tillverkar och säljer produk-
ter till offentliga badhus och sport 
centers över hela norra Europa. Mi-
wex erbjuder ett omfattande sorti-
ment av produkter speciellt framtagna 
för simning, badlek och simundervis-
ning. Konceptet bygger på att erbju-
da produkter utformade för säkerhet, 
trygghet och kvalité i sim- och sport-
hallsmiljöer.

efter rundvandringen satte vi oss 
ner och fick en historisk tillbakablick 
med kopplingar till badbranschen och 
dess utveckling genom åren. Våra be-
hov ute på baden har gått hand i hand 
med produktutvecklingen hos Ro-
land, Daniel, Maud och deras med-
arbetare. Och man kan väl säga att 
deras kreativa lösningar har tillfört 
svenska bad en hel del mervärden och 
badsäkrare anläggningar.
 Vi ”gamla” badmästare avsluta-
de besöket med fika och genomför-
de stadgeenligt föreningen Svenska 
Badmästareveteranernas årsmöte. 

Tack, Daniel, för ett utomordentligt 
värdskap och som initiativtagare till 
att Badgolfen kunde genomföras i Åt-
vidaberg, på en av Sveriges absolut 
vackraste parkbanor. Att du sedan har 
tumme med vädrets makter och ord-
nat med värme (31 grader) och klarblå 
himmel förstärker bara den positiva 
upplevelsen.

Text: Björn Svedberg,
 bild: Daniel Lind, Rodeco/Miwex.

Roland.

Daniel.
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SIMHALL
till Salu!

Omfattning
• Omklädningsrum, 2 inkl. duschrum
• Förråd, 2 st
• Teknikrum för ventilation
• Teknikrum för vattenrening 
• Teknikrum för kemikalier, 2 st
• Yta: ~1 250 kvadratmeter, höjd c:a 6 m

Beskrivning
• Rostfri bassäng, 25 m X 6 banor 
• Tillhörande reningsverk
• Ventilationsanläggning 
• Bygg- och multielement
• Belysningsarmaturer
• Startpallar
• Inventarier i omklädningsrum, toaletter, dusch-
 utrymmen, förråd och entré
• Bottensug
• Städmaskin
• Banlinor
• Ryggsimslinor
• Köpare ansvarar för demontering av anläggningen 
 i sin helhet samt borttransport

Tider
• Demontering av anläggningen kan påbörjas preli-
 minärt i mars 2017

Vid intresse: Kontakta AB Ängelholmslokaler, 
Linus Persson, 0431-43 60 00.



V ilka härliga dagar vi har haft i 
Karlstad tillsammans med över 

100 vattengympainstruktörer från 
hela vårt avlånga land! 
 Vilka härliga Inspiratörer Sundsta-
badets egna vattengympainstruktörer 
har varit! Det är inte helt lätt att ställa 
sig framför andra erfarna instruktö-
rer, dra igång musiken och sen ”visa 
upp sig” och inspirera förväntansfulla 
damer, herrar, tjejer och killar ...
 Men så klart så gick det jättebra och 
chefen i Sundstabadet, Stephan Ham-
mar lyste ikapp med sola i Karlstad av 
stolthet, där han spatserade omkring 
mellan bassängerna, föreläsningssa-
lar och gruppträningsrum och kunde 
bara konstatera, precis som vi gjorde; 
det här har tjejerna gjort jäkligt bra! 
 Tillsammans med de externa inspi-
ratörerna Kerstin Sjögren och Johan-
na Bergman, Hanna Ström och Ceci-
lia Ahlqvist, så blev dagarna väldigt 
lyckade, roliga och inspirerande. 

Sundstabadet är en perfekt anlägg-
 ning för Svenska Badmästareför-

bundet att hålla dessa (den 20:e) In-
spirationsdagar i. Här finns liksom 
allt som behövs för ett arrangemang 
av denna kaliber; två 25:or, varav den 
ena med halva bassängen höj- och 
sänkbar botten, en aktivitetsbas-
säng med varmt vatten och även där 
en höj- och sänkbar botten. Fräscha 
lokaler för gruppträningar och före-
läsningar. Och egen restaurang. Och 
äventyrsbadet så klart men där var vi 
inte!
 En stor och lättillgänglig idrotts-
hall med läktare finns där och det 
var där vi startade dagarna med vårt 
dragplåster Kalle Zachari Wahlström, 

känd från TV, som förste föreläsare. 
Kalle körde igång våra dagar med 
en rolig och inspirerande föreläsning 
om bl.a. vikten av att träna och röra 
på sig. Det är ju inte alltid kul att dra 
på sig träningskläder för att blåsa ur 
sig energi, så här fick vi tips på hur 
vi bl.a. får träningen rolig. Kalle är 
lätt att lyssna på, jordnära, klok och 
skämtsam och han stannade mer än 
gärna kvar och samtalade efter före-
läsningen med den som ville. Och det 
ville många! Undrar hur många som 
tog en selfie ihop med Kalle ...? : )

Med ett rasande tempo direkt ef-
 ter Kalles föreläsning, så körde 

vi då igång med de olika gruppträ-
ningarna. Under söndagen inspirera-
des deltagarna i 17 olika vattenpass, 

två landpass samt, förutom Kalles fö-
reläsning, två till föreläsningar – en 
med Hanna Ström och en med Jo-
hanna Bergman. Måndagen, som är 
en halvdag, bjöd på åtta vattenpass 
och ett landpass.
 Hanna pratade under sin föreläs-
ning om vikten av att analysera musi-
ken innan du gör koreografin till dina 
pass. Och att alltid provköra dina pass 
i vattnet innan du kör det med dina 
deltagare. 
 Johanna Bergman förberedde lyss-
narna under sin föreläsning på de två 
vattenpassen i samma ämne, senare 
under dagarna. Här fick vi teoretisk 
kunskap om rörelseträning för olika 
smärttillstånd och neurotillstånd och 
lyssnarna fick också senare praktisk 
kunskap i vattnet med att vara så- E
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i Karlstad den 14–15 augusti
Inspirationsdagar H2OInspirationsdagar H2O



inspirationsdagarna... Forts.
E väl brukare som assistent.
 Sundstabadets tjejer visade prov på 
mycket kunskap och stor variation i 
sina pass och det var så roligt att se 
tjejerna i full gång såväl med kroppen 
som med allt tjoande till sina kamra-
ter i vattnet. Vilken energi och glädje! 
De blandade hej vilt med flexiband, 
gymsticks, aquabikes, stationsträ-
ning, gravidgympa ... you name it! 

Kerstin Sjögren, delägare i Aqua 2 
  Music, är ju känd av de flesta 

som pysslar med vattengympa. Vi är 
jätteglada att hon ville vara med oss 
i år. Kerstin var ju den som startade 
upp Badmästarförbundets inspira-
tionsdagar för som vi tror 20 år sedan 
och också höll i dessa under flera år. 
Förutom att Kerstin är så oerhört pro-
fessionell i såväl sina rörelser som i att 
förmedla sin kunskap till oss övriga 
: ) , så är hon ju också en så himla go´ 
och mysig person! 
 Tjejerna Johanna och Hanna kom 
in då de två tidigare presenterade in-
spiratörerna Maria Ström och Linda 
Svensson inte kunde vara med i Karl-
stad. Duktiga tjejer – men så är de ju 
också döttrar till Kerstin (Johanna) 
och Maria (Hanna)!

Populär och en favorit i repris, var 
Cecilia Ahlqvist, idag Friskis & 

Svettis-chef i Gävle, men tidiga-
re friskvårdsansvarig i Parkbadet i 
Sandviken. Det här är tredje gången 
Cissi är med oss som inspiratör och 
hon drar väldigt många till sina pass. 
Populär tjej! : ) Cissi har stor variation 
i sina pass, en sjutusans energi i allt 
hon gör och förmedlar. Hon använder 
redskap, använder inte redskap, kör i 
ett rasande tempo eller kör i ett lug-
nare tempo. Och allt däremellan. 

I Sundstabadets relaxavdelning fick 
vi jättesmarrig för- och eftermid-

dagsfika under de båda dagarna, vil-

ket var oerhört populärt då många av 
våra deltagare verkligen gav järnet 
under dagarna och då sitter det fin-
fint med frukt, smoothies, smörgås, 
nötter m.m. Fräscht och fint tillrett, 
trevlig personal och en fantastiskt fin 
relax. Här njöt vi! Både inne och ute.

dic Winn. Hotellet var fullbokat in till 
minsta rum så några av deltagarna 
fick tyvärr inte plats på samma hotell. 
Den obligatoriska festen med middag 
gick av stapeln på Scandic Winn och 
vi bjöds på en varm buffé med en hel 
del smaskigt att välja mellan. Kanske 
lite lång väntan då maten tog slut efter 
ett tag, men med humöret fortfarande 
på topp så var det inga problem : )
 Under middagen rullade ett bild-
spel på två stora bildskärmar. Det var 
bilder tagna under söndagens alla 
pass och vi försökte verkligen få med 
de allra flesta på bild. Vi tror vi lycka-
des även fast några kanske var mer el-
ler mindre suddiga på bilderna ... och 
andra var kanske alltför synlig(a). Ett 
kul initiativ var det i alla fall!
 Efter middagen blev det dans, lite 
trögt var det allt innan vi kom igång, 
men sen kunde inget stoppa oss som 
älskar att dansa! 

Avslutningsvis: Tusen  tack  för  den 
   avslutande showen, Malin Linda 
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 Lunchen fixade Sundstabadet båda 
dagarna från den egna restaurangen 
och det var fräscht, gott och närings-
rikt.

I Karlstad hade vi, åtminstone de all-
ra flesta, våra rum på Hotell Scan-



Emma Johanna Ulrika och Lisa! 
Till, hör och häpna, och för för-
sta gången i Inspirationsdagar-
nas historia bjöds vi på Levande 
Musik i en av bassängerna. Un-
derbart kul! De sex karlstadbru-
darna var uppklädda som den 
bästa Susanne Lanefeldt från 
då det begav sig, och till smäk-
tande och dunkande toner från 
den kvinnliga bandet Turbo-
tis så kneps det och plockades 
äpplen som om det vore 80-tal 
igen. Kul! Många valde att titta 
på showen från bassängkanten, 

men runt sextio stycken hade ändå 
hoppat ner i vattnet för att få vara 
med.
 Tusen tack för allt ni gav oss, Sund-
stabadet! Jättefint samarbete och vil-
ket engagemang! 
 Och  sist,  men  absolut  inte  minst!: 
Tusen tack ni utställare Aqua Rapid, 
Miwex, Vattenupplevelse, Swimtag, 
Ni bjöd verkligen på er själva under 
våra energiska Inspirationsdagar. 
Go’a samtal, professionellt bemötan-
de och fina visningar av era produk-
ter. Tusen tack! 
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Pahlén är en av världens ledande tillverkare av utrustning av högsta kvalitet för alla typer av pooler. 
Verksamheten startade 1967 och Pahléns har idag samarbetspartners och försäljning i mer än 70 länder över hela världen. P
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Autodos® RAM - Remote Access Monitoring

http://www.

PC / Smartphone / Tablet

Molntjänst

Gateway

Autodos®

√	 Alla	värden	visas	tydligt	med	tabeller	och	grafer.
√	 Rapportmodul	för	online-data	eller	trendanalys.
√	 Pågående	larm	och	larmhistorik	online	eller	via	e-mail/SMS.
√	 All	data	lagras	på	säkra	globala	servrar.
√	 Fjärraktivering	av	standby-mode	(inaktivering	av	dosering	samt	låsning	av	funktioner).
√	 Ingen	programvara	krävs,	molntjänsten	finns	online	och	sköts	via	din	browser	(Explorer,	Firefox,	Chrome	etc.).

Administrera	och	analysera	Autodos	via	molntjänst	på	internet

Med glädje blandat med vemod 
 säger jag (Ulla-Karin) efter mitt 

fjärde arrangemang ”Tack å hej från 
mej”. Såå roligt jag haft med er alla 
underbara deltagare under dessa fyra 
år. Tusen tack för allt ni gett mig! 
 Kramen också till mina kompisar 
Pär och Marie. Jag saknar er redan! 
 Bästa badhälsningar från 

Pär, Marie och Ulla-Karin.
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Yh – ansökan om 
ny utbildning 
till Badmästare
Folkuniversitetet – kursverksamheten vid Lunds universitet –  
har i dagarna lämnat in en ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan 
om utbildning till Badmästare med verksamhetsansvar. 

Utbildningen ger 200 Yh-poäng (två terminer), är förlagd 
till Kristianstad och studierna skall bedrivas på heltid. 
Folkuniversitetet har ansökt om att erhålla statsbidrag el-
ler särskilda medel för igångsättande av utbildningen för 
två omgångar med start för första omgången i augusti 2017 
och med kursstart för omgång två i augusti 2018.
 Utbildningen är av praktisk karaktär som bygger på teo-
retiska lagar, regler och rekommendationer. Mycket av ut-
bildningen bedrivs på badanläggningar och passar av tra-
dition inte in i en högskolemiljö. Det finns ingen annan 
utbildningsväg som motsvarar den kompetensnivå som 
branschen efterfrågar.
 Utbildningens omfattning är anpassad till de standarder 

och regler som branschen ställer. Utbildningen innehåller 
badverksamhet, ledarskap, service, säkerhet, projektarbe-
te och teknik. Dessa block/kurser utgör en helhet och en 
tillräckligt hög kompetens för att vara anställningsbara på 
badanläggningar runt om i Sverige.
• Kurs: Badverksamhet, 80 Yh-poäng
• Kurs: Ledarskap, service och bemötande, 40 Yh-poäng
• Kurs: Projekt riskanalys, 10 Yh-poäng
• Kurs: Examensarbete, 10 Yh-poäng
• Kurs: Säkerhet, 40 Yh-poäng
• Kurs: Teknik och underhåll, 20 Yh-poäng

Redigerad text: Björn Svedberg, förbundsadm. 
och Mats Svensson, Tivolibadet.

Aquarapid flythjälpmedel slår rekord!

Försäljningen av armkuddar och Aquaringar har tagit nya kliv  
och Aquarapid Scandinavia har sålt över 170 000 par det  
senaste året.
 Kvalitet och säkerhet är alltid nummer ett och dessutom  
är de helt fria från ftalater, vilket är viktigt när det gäller  
PVC-produkter som man använder nära huden.
 Aquarapid kan även erbjuda att man trycker sin egen  
simhallslogo eller maskot på armkuddarna och Aquaringarna;  
ett väldigt bra och enkelt sätt att marknadsföra anläggningen.  
Några av de som tagit fram Aquarapids  
flythjälpmedel med egen logotyp är  
Gustavsvik Lost City, Kokpunkten,  
Himlabadet, Nordpoolen, Arena Skövde,  
Gustavsbergsbadet, Skistar Valle, Skien  
Fritidspark, Lustrabadet, Medley,  
Actic m.fl.
 Kontakta awp design ab för mer  
information, 08-774 80 65 eller  
info@awpdesign.se.
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Det är vi som gör service på 
Menergaaggregaten  sedan 80-talet.

Service:
Med bibehållen personal, 9 st, flertalet 
anställda sedan 20 år tillbaka, utför vi 
rikstäckande service på mer än 1000 st 
Menergaaggregat, de flesta med avtal. 
KylCertifikat C133 Kategori I.

Försäljning:
Vi erbjuder nu nya luftbehandlingsaggregat 
av mycket hög kvalitet och till fördelaktiga 
priser för bla simhallar. Aggregatutföran-
de och funktion bygger på erfarenhet från 
80-talet och fram till idag.

Övriga produkter: 
• Täckning för inom/utomhus bassänger.
• Skåpsinredning i homogen

 
HPL.

Tag inga risker, välj Menairs 
servicetekniker för totalservice!

Ring nu och beställ offert 
på serviceavtal.

Menair AB   Tel. 040-45 33 80
Terminalgatan 1     info@menair.se
235 39 Vellinge          www.menair.se

Regionskontor Köping:
0720 90 26 97

Menair AB hette tidigare Menerga AB 
fram till 2016 01 12.



ATP-måling juger ikke! Appa-
ratet kan brukes til å vurdere 
både renholdsrutiner og kjemi-
kalier. Norsk Standard kommer 
snart med en renholdsstan-
dard, der ATP-måling er fore-
slått som mulig hjelpemiddel. 
Tore Sundby er til daglig seksjons-
leder for bad- og renholdsseksjonen 
på Norges idrettshøgskole. Han sit-
ter også i en gruppe i Standard Norge 
som arbeider med en ny renholds-
standard som inkluderer ATP-måling. 
Den nye standarden skal etter plane n 
ut på høring i disse dager. Siden bas-
senget på NiH akkurat nå er en byg-
geplass, møtte Badeteknisk Forum 
Sundby på Risenga svømmehall. Der 
fikk vi demonstrert apparatet, og hvor 
enkelt det er å bruke det i kontrollen 
av renholdsarbeidet.
 – En ATP-måler «teller» mikroor-
ganismer. Målingene foretas primært 
rett etter renhold for å se om renhol-
det er godt nok, men man kan også 
bruke ATP-måling til å bestemme 
hvor hyppig et bestemt punkt eller 
område i hallen skal rengjøres. Rett 
etter et godt renhold er gjerne ATP-
verdiene gode. Men så bygger ver-
diene seg gradvis opp igjen, forklarer 
Sundby. Det finnes ingen fasit på hvor 
fort dette går.
 – Man må gjøre seg noen erfaring-

er på hyppighet og på hvor langt man 
kan slippe måltallet opp før det ak-
tuelle området må rengjøres på nytt. 
Det bør minst være en sjekkrunde 
hvert kvartal. Det kommer som et 
punkt i Norsk Standard at man gjør 
dette. Verdiene føres inn i et Excel-
ark. Alle prøvene tas på samme type 
sted, f.eks et spisebord, stupebrettet, 
dørvrider etc., sier han.
 Renholdskravet i dag er NS-INSTA 
800. Denne sier bare noe om det vi-
suelle. Det du ser, det måler du. Som 
mange kjenner til er NS-INSTA 800 
bygd opp med ulike kvalitetsnivåer, 
gradert fra 1–5. Bruk av ATP-måling 
i NS-INSTA 800 vurderes tatt med i 
revidert utgave.
 Inger Dahl er i dag seniorkonsulent 
i Ren Ekspertise etter 16 år på Tekno-
logisk Institutt. Hun har jobbet med 
ATP-måling og anbefaler en ATP-
verdi på under 1 000 i dusjer, inn-
gangspartier og liknende områder. I 
områder som er i direkte matkontakt, 
anbefaler hun verdier under 500, sier 
Sundby. Nevnte Dahl var med TV-
programmet « TV2 hjelper deg » hvor 
det ble målt verdier på ulike overflater 
i en fastfood-restaurant.
 – Det første bordet hadde en ATP-
verdi på 51 604, det neste 67 533. Det 
reneste bordet i restauranten hadde et 
måleresultat på 3 542, forteller Sund-
by om den relativt lite appetittvek-
kende avsløringen.

  – Standarden  er  tenkt  som  er  verk-
tøy som kan brukes uavhengig av ma-
te rial bruk  inni  et  hus.  Hvor  kjent  er 
ATP-måling i renholdssammenheng?
 – Det er foreløpig ikke så kjent, 
men det har blitt litt mer fokus på 
det. ATP-måling er et verktøy som 
kan brukes uavhengig av material-
bruk inni et hus. Det er lenge siden 
jeg prøvde en slik måling første gang, 
sier seksjonslederen på NIH. ATP-
måling vil bli en del av fremtiden, når 
bassenget på idrettshøgskolen åpner 
igjen etter rehabiliteringen. Vi har 
hatt kontrollrunder med ATP-måling, 
men har ikke satt det i system. Når 
anlegget gjenåpner vil vi få et nytt 
renholdsprogram og ATP-måling vil 
bli en systematisk del av dette pro-
grammet.
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Nyttig måleapparat i renholdsarbeidet

– Smart løsning, sier Sandra Belmonte om apparatet Tore Sundby demonstrerer 
i hallen hun er teamleder i.

Apparatet koster noen få tusenlap-
per i investering, men det kan gi en 
objektiv vurdering av både renholds-
rutiner og renholdsmidler i svømme-
hallen.

Målingen er enkel å utføre ved å dra 
en « q-tips » over flaten som skal må-
les. Deretter stikkes q-tipsen inn i ap-
paratet og resultatet foreligger etter 
noen sekunder.



 Systematisk ATP-måling vil si mye 
om renholdsrutinene er gode nok. 
Men målingene kan også brukes til å 
avsløre om kjemi-leverandørene fak-

tisk holder hva de lover.
 – De siste årene har det for eksem-
pel kommet en del renholdsprodukter 
som bare skal skumlegge og spyles av 
igjen. Det er klart det er forlokkende 
med 15 minutter spyling, i stedet for 
en time skrubbing i dusjene. ATP-
målinger jeg har foretatt viser imid-
lertid at det ikke holder med skum-
legging og spyling. Man er nødt til å 
bruke mekanisk kraft også. Når det 
gjelder renholdsrutiner, så viser ATP-
målinger at renholdet på personnære 
ting er det aller viktigste.
 – Det gjelder blant annet dørhånd-

tak og kraner på WC. Disse tingene er 
mye viktigere enn for eksempel gul-
vet ute i selve svømmehallen. Dette 
har med smittefare å gjøre, poengte-
rer Sundby. Han forteller at målinger 
har avslørt at stupebrettet kan være 
en « versting » i en svømmehall. Stu-
pebrett er gjerne et skrekkeksempel. 
Det har en ru overflate hvor hud og 
hår samler seg. Samtidig er det kron-
glete å komme til med renhold på 
brettet, der det stikker ut over vannet, 
avslutter Sundby.

Badeteknisk Forum/Tom Pedersen, 
tekst & foto, www.badeteknisk.no

Smart løsning

||dette synes jeg er en 
smart løsning for å klare 

å holde kontroll på renholdet. 
Uansett hvor mye vi vasker, så 
vet vi ikke nok, sier teamleder 
sandra Belmonte i risenga 
svømmehall. Hun var med da 
Tore sundby demonstrerte 
aTP-måleren i anlegget.

– Vi har en egen renholdsplan i 
hallen som inkluderer både daglig, 
ukentlig og månedlig renhold. En 
ting er hvor ofte vi tror vi må vas-
ke, men det blir noe annet å måle 
det med et slikt apparat. Vi baserer 
renholdet på synlige ting, som for 
eksempel at hudfett blir mørkt et-
ter to dager. Og gulvene i hallen tar 
vi hver dag, forteller hun.
 De ansatte i Risenga utfører ren-
holdet av selve svømmehallen selv, 
mens renholdet av garderober og 
korridorer er satt bort til et eksternt 
firma. Belmonte ser også nytte av 
ATP-måling for å kontrollere at 
eksterne leverandører gjør en god 
jobb.
 – Dessuten vil det være litt gøy å 
måle både før og etter for å se be-
tydningen av renholdet, sier hun.
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Nyttig måleapparat i renholdsarbeidet

Dette er ATP-måling
når man måler aTP verdier er det  
adenosine triphosphate (aTP) som  
måles. aTP er det universale energi- 
molekylet som finnes i alle plante-,  
dyre-, bakterie-, gjær- og muggceller.  
man måler med andre ord mengden  
cellemateriale (biologisk materiale) som 
er tilstede på prøvepunktet. organiske 
rester vil inneholde store mengder aTP.

Når ATP bringes i kontakt med reagenset (luciferase/luciferin  
reagens) i testmålerne, vil det bli avgitt lys i direkte proporsjon 
med mengden ATP tilstede. Mengden lys som produseres måles 
og gir informasjon om nivået av kontaminering i løpet av sekun-
der. Desto høyere avlesning, desto mer kontaminasjon tilstede.
 Det koster cirka 9 000 kroner å investere i en ATP-måler, deret-
ter cirka 40 kroner per test. Apparatet er enkelt å bruke og man 
trenger ikke kursing på det. For å jobbe systematisk lønner det 
seg å legge opp til prøvetaking på faste punkter med faste inter-
valler. Apparatet kan kobles rett i en PC som kan vise resultatene 
i form av tabeller eller grafer, eksempelvis som nedenfor:

Prøve nr Resultat Rankering Grense 1 Grense 2 Dato/tid Objekt Gruppe Sted Bruker

001 1281 Godkjent 1500 3000 03.05.16 2 A UF D16 TS

002 1204 Ikke godkjent 500 1000

003 327 Kontroller 200 400

– Dørhåndtaket på WC er mye viktigere enn gulvet i svømmehallen med tanke 
på smittefare, poengterer Tore Sundby.



Workshopen arrangerades inom ett Vinnova projekt 
med titeln ”Hållbar innemiljö för fritid i staden (HIFS) – 
Simhallar”. Projektet ingår i Vinnovaprogrammet Utma-
ningsdriven Innovation (UDI-Steg 2) – Hållbara attraktiva 
städer. Beställare, anläggningsägare, förvaltare, nä-
ringsliv och forskare samverkar och projektet engagerar 
totalt 19 olika parter.
Det gemensamma målet för projektet är: 
n Hållbara, attraktiva och säkra anläggningar med 
nöjda besökare, nöjd personal och ägare. Entreprenörer 
med helhetstänk och innovativa nya smarta lösningar 
för material, reningsteknik och upphandlingsprocesser. 
n Guidelines.
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Hållbar innemiljö för fritid i staden  
(HIFS) - SIMHALLAR

——  rapport från  ——

Workshop hos Swerea KIMAB den 31 augusti

Bo, från Swim System Scandinavia: 
25/21 Swim System –  
hur är detta möjligt?

Torbjörn, affärsområdeschef Munktell- 
badet i Eskilstuna: 

Nytt bad – hur gjorde vi?”

Bengt, VD på Teknikmarknad: 
Reningsteknik – vart är vi på väg?

Viktoria, utvecklingssamordnare vid  
serviceförvaltningen i Malmö Kommun: 
Vad behöver vi från kommunens sida?

Tosse, från KTH: 
Strandapan och de 4 elementen

Bjarni, arkitekt vid Liljewall:  
Från Arkitektens perspektiv och  

NCC:s Badhuskoncept

Elisabeth, VD i Badmästareförbundet och  
Leif, ordförande i SFK: 

Så här mår våra simhallar och vi som vistas där
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Mille, VD på WeeGroup:  
Reningsteknik – vart är vi på väg?

Stefan, Kakelspecialisten AB / Sopro 
Bauchemie: Tätskikt, kakel, fog – 

hur vi undviker misstag

Emil Grueniger och Hans Östberg,  
Östberg Group AB:  

Ny lösning för ventilation i badhus

Stefan, i diskussion med CBI:are

prOgrammet
09.30	 Förtäring står uppdukad	–	

Bildspel på rost- och betongskador i simhallar

10:00	 Välkommen,	inledning	och	kort	om	Vinnova
projekt	”Hållbar	innemiljö	för	fritid	i	staden	
(HIFS)	–	Simhallar”,	CBI	(Ylva	Edwards)

10:20	 Så här mår våra simhallar och vi som vistas där
Representant	Simhallsansvarig	–	Badmästare
förbundet	(Elisabeth	Strömberg)

10:40	 Nytt bad – hur gjorde vi?
Representant	Beställarsidan,	nytt	bad	–		
Munktellbadet	(Torbjörn	Bergvall)

11:00	 Ny lösning för ventilation av badhus
Emil	Grueniger	/	Hans	Östberg,		
Östberg	Group	AB

11:20	 Kort bensträckare

11:30	 Vad	behöver	vi	från	kommunens	sida?	
Kommunrepresentant	–	Malmö	(Viktoria	Olsson)

11:50	 Från	Arkitektens	perspektiv	&	NCC:s	Badhuskon
cept	
Representant	Arkitektsidan	–	Liljewall	(Bjarni	
Ingvason	som	också	tar	hand	om	tidigare	avise
rat	NCCinlägg	av	Jonas	Wångsell)	

12:30	 	 LUNCH

13:40	 Strandapan och de 4 elementen	–	
KTH	(Tord	af	Klintberg)

14:00	 25/21 Swim System – hur är detta möjligt?	
(Bo	Hultén)

14:20	 	 Kaffepaus

14:40	 Reningsteknik – vart är vi på väg?	
(Bengt	Simonsson	Teknikmarknad	och		
Mille	Örnmark	Weedo	Tech)

15:00	 Tätskikt, kakel, fog – hur vi undviker misstag 
(Stefan	Wodsten,	Kakelspecialisten	AB	/		
Sopro	Bauchemie)

15:20	 Paneldiskussion	–	
Bl.a.:	•	Hållbar	innemiljö	(social,	ekologisk,	eko
nomisk)	för	simhallar	i	stadsmiljöer	i	låg	respek
tive	hög	tätortsgrad	(Teknikmarknad	m.fl.)	
•	Luftkvalitet	i	simhallar	•	Bassängtäckning	
(Menair	m.fl.)

16:00	 c:a		 Workshopen avslutas

De flesta av presentationerna  
kommer att läggas ut på Projektets  

hemsida www.framtidensbad.se



Jag möter upp Elisabeth Strömberg och Anette Berglund  
på ett café vid Östermalmstorg för att ställa lite frågor om 
en ny ledarskapsutbildning för chefer på simanläggningar.
Elisabeth jobbar till vardags som VD på Gustavsbergsba-
det och är ordförande i svenska badmästareförbundet och 
Anette är utbildningsledare vid yrkeshögskolan i Skellef-
teå.

Berätta om bakgrunden till utbildningen?  
Hur växte idén fram?
Vi ser att behovet finns och det finns ett projekt finansie-
rat av Vinnova som går ut på att skapa hållbara simhallar. 
I projektet skapas det en kunskapsbank där erfarenheter 
samlas för att andra ska kunna ta del av dessa i framtiden. 
Vi tycker också att en viktig del i att skapa hållbara simhal-
lar är att skapa hållbara ledare.

Har det funnits något liknande tidigare?
Nej, inte som vi känner till. Jag gick en utbildning på Bos-
ön 1991 som hette ”att leda en idrottsanläggning”, säger 
Elisabeth. Några ledarskapskurser specifikt för chefer på 
simhallar känner de inte till. 

Vad innehåller utbildningen och  
hur länge håller den på?
Den bygger på en teori där vi jobbar med sex olika områ-
den fördelat på tre olika träffar; mål och ledarskap, orga-
nisation och rutiner samt belöning och relationer. Målet 
är att få ett hållbart ledarskap där man blir stärkt som le-
dare, man får verktyg för arbetet och  man får också tekni-
ker för att kunna skapa en sund och frisk arbetsmiljö med 
god verksamhetsutveckling och bra förutsättningar för 

att kunna nå uppsatta mål. En viktig del i utbildningen är 
också att skapa ett nätverk och få nya kontakter. 

Vilka tänker ni ska gå utbildningen?
Den som har personalansvar i en simhall idag. Det är väl-
digt speciellt att vara ledare eller chef i en simhall. Ena 
stunden kan du och en person t.ex. arbeta med simskola 
ihop, duscha och byta om tillsammans efteråt, för att se-
nare kanske sitta i ett korrigerande samtal med samma 
person, när något inte fungerar som det ska. Det krävs en 
viss typ av ledarskap för att det ska fungera.

Vad ska bli roligast?
Att få möta deltagarna och ta del av deras erfarenheter och 
förhoppningsvis stärka dem i deras roll så att de upple-
ver en skillnad när de kommer hem igen. Det är också en 
stor förmån att få vara med och skapa en utbildning som 
förhoppningsvis leder till utveckling, både för individer 
och verksamhet, säger Anette. Det går också i linje med 
projektet att skapa hållbara simhallar och badmästareför-
bundets stadgar säger att vi ska utveckla simhallar och ut-
veckla verksamheten i badhusen i Sverige, säger Elisabeth.

Har ni planer på att starta fler tillfällen?
Om intresset finns är förhoppningen att det ska fortsätta i 
framtiden också.

Hur gör man om man är intresserad? 
Då går man helt enkelt in och anmäler sig, säger Anette 
och Elisabeth. Har man frågor får man gärna kontakta nå-
gon av oss. 

Text: Tim Greneby.
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Har du frågor om SwimEye™? Kontakta oss idag! T: +46 (0)76 81 35 697 E: jenny@swimeye.no 
www.swimeye.se

SwimEye™ är ett unikt larmsystem för simbassänger.
Marknadsledande i Skandinavien.

banner.indd   1 13.01.2016   11:04:09

——  intervju  ——

Vinnovaprojektet

Kurs i ledarskap  
Framtidens bad

Elisabeth Strömberg.Anette Berglund.
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Välkommen!

Norrlandskonferensen
den 20-21 oktober 2016 Örnsköldsvik

Paradiset
är ett av Sveriges bästa upplevelsebad,och ett himmelrike för dig, vare sig du vill ha skoj, motionera eller njuta en stund. För unga 
och alla med barnasinnet kvar väntar bl.a. landets längsta vattenrutschbana Magic Eye. De yngsta har sin egen söderhavsö, och vill 
du koppla av löser du entré till vårt fantastiska SPA. Paradiset ligger mitt i Örnsköldsvik med paradisgaraget strax intill.  
Välkomna till oss! 

Välkomna till 2 dagar fyllda med föreläsningar och nätverksskapande. Konferensen riktar sig 
till er alla som jobbar inom badverksamhet, från drifttekniker, badvärdar, receptionspersonal 
och till er verksamhetschefer.

Kontakta: Christa Dahlqvist för mer information, 
christa.dahlqvist@umea.se  
Vi informerar er fortlöpande under våren  
i tidningen Badmästaren nr 3 och 4.  
Planera in den 20-21 oktober i er kalender, för 
årets ”måste-konferens”.

Svenska Badmästareförbundet och Paradiset inbjuder till

Lasarettsgatan 15, 891 33 Örnsköldsvik. Tel. 0660-885 90  
paradiset@ornskoldsvik.se   www.paradisetornskoldsvik.se

Kontakta: Christa Dahlqvist för 
mer information, 
christa.dahlqvist@umea.se

Planera in den 20–21 oktober i er kalender,  
för årets ”måste-klonferens”.



Norrlandskonferensen arrangeras i Svenska 
Badmästareförbundets regi i samarbete med 
Paradiset. Detta är en konferens som vänder 
sig till alla som jobbar inom bad. 
 Det är ett perfekt tillfälle för er att knyta 
nya kontakter, byta erfarenheter, få inspira-
tion om nya saker och ha en trevlig tid med 
andra kollegor från badbranschen.
 Det kommer att vara föreläsningar och en 
liten mässa, som brukligt, under dessa 11/2 
dagar som konferensen hålls. Som avslutning 
på första dagen anordnas en trevlig kväll 
med god mat, musikunderhållning och dans.
 I år arrangeras Norrlandskonferensen som 
sagt i det mysiga Örnsköldsvik i Badmästare-
förbundets regi och i samarbete med perso-
nal från Paradiset.
 Boendet bokar ni själva på antingen Elite 
Hotel eller First Hotel.
 Konferensen hålls i Pingstkyrkans lokal 
som ligger alldeles bredvid Paradisets an-
läggning.
 Paradiset är ett bad som är ett av Sveriges 
bästa upplevelsebad och ett himmelrike för 
dig – vare sig du vill ha skoj, motionera eller 
njuta en stund. 
 För unga och alla med barnasinnet kvar 
väntar bl.a. landets längsta vattenrutsch-
bana, Magic Eye. De yngsta har sin egen sö-
derhavsö och vill du koppla av löser du entré 
till vårt fantastiska Spa. Paradiset ligger mitt i 
Örnsköldsvik med Paradisgaraget strax intill. 
 Norrlandskonferensen kommer i år att lyf-
ta frågor som självklart rör sig inom bad och 
badverksamhet. Det kommer att hållas före-
läsningar som berör Hot/Våld, Marknadsfö-
ring, Storytelling och Arbetsmiljö. Se mer in-
formation där vi presenterar alla föreläsare.
 Ni kommer även att få ett utmärkt tillfälle 
att träffa och lära känna nya och gamla le-
verantörer i vår minimässa. Kanske kommer 
någon ny utställare som du inte träffat på ti-
digare och får möjlighet att nätverka med.

Norrlandskonferensen genom  
Christa, Svenska Badmästareförbundet  

och Mikael, Paradiset 

PROGRAM (preliminärt)

Torsdag 20 oktober
08.30–09.00 Incheckning i Pingstkyrkan, kaffe.

09.00–09.30 Välkomsttal, presentation av utställarna och lite kort 
information om dagarna.

09.30–10.30 Jerry Engström – 
En av Sveriges bästa marknadschefer
Under min tid som global marknads-
chef för frilufts företaget Fjällräven 
gick vi från Sveriges 183:e mest 
populära företag till det 6:e, efter 
bland annat IKEA och Google och 
flerdubblade omsättningen.

10.30–11.00 Utställarbesök och kaffe.

11.00–11.30 Kåre Eriksson – 
Arbetsmiljö, kloraminer
Ta del av det forskningsprojekt, där vi studerat bad-
huspersonals hälsobesvär. Jag och mina kollegor vid 
Arbets- och miljömedicin i Göteborg och Örebro har 
skrivit en kunskapssammanställning avseende yrkes-
mässig exponering för kloraminer i badhus på uppdrag 
av Arbetsmiljöverket (se även artikel på sidan 16).

11.30–13.00 Lunch och utställarbesök.

13.00–14.30 Klaus Batz – Managing director, 
European Waterpark Association
It is easy to spend a lot of money for new attractions 
in a waterpark. But sometimes it is difficult to prove 
a reasonable return on investment. The report shows 
recent trends and tendencies in the design of indoor 
and outdoor waterparks and spas that might be a kind 
of role model for the Scandinavian market. 

14.30–15.30 Fika med utställarbesök.

15.30–15.45 Elisabeth Strömberg, 
ordf. Svenska Badmästareförbundet
En grundlig presentation av samverkansprojektet 
”Hållbara innemiljöer för fritid i staden – Simhallar” 
inom programmet Utmaningsdriven Innovation (UDI-
Steg 2).

16.00–17.00 Peter Forsberg – Den lilla skillnaden 
mellan att vinna och förlora
Att alltid tävla är sig nifikant för 
vår största hockeyspelare genom 
tiderna. På vilket sätt får han utlopp 
för sin tävlingsinstinkt i sin roll som 
arbetsgivare. Peter Forsberg berät-
tar om sin historia, framtid och nya 
mål. 

17.00–19.00 Mingel med utställarbesök. 
Besök på Paradiset SPA.

19.00–00.00 Trivselkväll med middag, musik och dans
Plats: Bella restaurang 

NORRlANDSKONFERENSEN Varmt välkomna till Örnsköldsvik den 20-21 oktober 2016
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Fredag 21 oktober
08.30–10.30 BlOcK 1 Hot och våld

Debatt om problematiken angående hot och våld,  
trakasserier och ofredanden på våra anläggningar.  
Ta fasta på panelens råd och tips.  
leif Johansson, polisen – 
Föreläsning om hot och våld, 60 min.

   Kort fikapaus och lite utställarbesök.

   länsstyrelsen – 
regelverk kring bl.a. kameraövervakning, 20 min. 
Mikael Westman – 
Hur Paradiset har löst sina hotfulla situationer, 20 min. 
Öppen diskussion av ovanstående ämnen, 20 min.

08.30–10.30 BlOcK 2 Bygga nytt eller renovera
De flesta kommunala bad börjar bli luggslitna.  
Vissa kommuner renoverar och vissa bygger nytt.  
Lär er av deras erfarenheter. 
Hans och Mona, Borås stad – Borås kommun har 
lyckats med att bygga en simarena för 56 Mkr. Skulle 
det byggts på traditionellt kommunalt sätt, beräkna-
des det ha kostat över 100 Mkr.

   Kort fikapaus och lite utställarbesök.

   Patrik Palm, Örnsköldsviks kommun – Patrik Palm 
berättar om att kommunen valt att renovera sina bad 
och redogör för de renoveringar som utförts på de 
kommunala baden i Örnsköldsvik. 
Elisabeth Strömberg, Sv. Badmästareförbundet – 
Fortsatt presentation av samverkansprojektet ”Håll-
bara innemiljöer för fritid i staden – Simhallar” inom 
programmet Utmaningsdriven Innovation (UDI-Steg 2).

10.30–11.00 Utställarbesök.

11.00–12.00 Tree Hotel, design – Treehotels unika design – en 
stark reseanledning till Sverige. 

 
Kent lindvall berättar storyn om Treehotel som blev 
en internationell succé baserad på unik design kombi-
nerad med natur och äkta värden och att våga tänka 
nytt i besöksnäringen.

12.00–12.30 Utställartid.

12.30–13.00 Avslutande tacktal, lämna över stafettpinnen till nästa 
kommun.

13.00 Lunch och hemfärd. 

Allmän information
Datum

20–21 oktober 2016
Plats

Örnsköldsvik
Deltagaravgift

medlem SEK 2 250, exklusive moms
icke medlem SEK 2 550, exklusive moms

I avgiften ingår
föreläsningar, fika, luncher och trivselkväll

Anmälan
senast den 30 septembervia förbundets 
hemsida www.svbadmf.se 
Anmälan är bindande

Ansvarig
Christa Dahlqvist, 
Svenska Badmästarförbundet / 
Navet, Umeå

Värdar
Mikael Westman, Paradiset,  
David Berglund, Paradiset,  
Jim Jonsson, Paradiset

Upplysningar
Mikael Westman,  
 mikael.westman@ornskoldsvik.se 
 0701-91 76 37 
Christa Dahlqvist,  
 christa.dahlqvist@umea.se 
 0703-17 05 51 
David Berglund,  
 david.berglund@ornskoldsvik.se 
 0703-29 69 55 
Jim Jonsson,  
 jim.jonsson@ornskoldsvik.se 
 0702-21-09-17

Boende Uppge KOD: Norrlandskonferensen
Elite Hotel 

 Hotellgatan 9, 
 891 33 Örnsköldsvik,  
 0660-23 51 00 
Enkelrum, inkl frukostbuffé SEK 1 224
Dubbelrum, inkl frukostbuffé SEK 1 394

First Hotel
Lasarettsgatan 2, 
891 Örnsköldsvik,  
0660-26 55 90 
Enkelrum, inklusive frukost SEK 1 025
Dubbelrum, inklusive frukost SEK 1 225

NORRlANDSKONFERENSEN Varmt välkomna till Örnsköldsvik den 20-21 oktober 2016
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När man har arbetat i ”renhållningsbranschen” ett antal år 
får man ofta frågor om vår huvudprodukt, vatten. Efter ett 
tag börjar man fundera och försöker svara på frågorna.  
Det gäller bara att hitta rätt person som kan eller vet var 
man kan hitta svaret.

Fråga: Vilka är de sju haven?

Svar: I förra numret ställdes frågan om hur mycket vatten 
 det finns i världshaven. Det gav genast en följdfråga: Vilka 

är de sju haven?
 När jag räknar haven på en karta, kan jag inte komma fram 
till ”de sju haven”, som många sjömän sägs ha seglat på. Vilka 
sju tänker man då på?
 Siffran ”7” i de sju haven är egentligen en påhittad beteck-
ning. Man kunde lika gärna säga fem, eller kanske ännu bättre 
ett, eftersom alltihop i själva verket är ett sammanhängande 
världshav.
 Sjöfararna i antikens Medelhavsvärld kände till sju stora 
saltvattensamlingar och trodde att de var alla världens hav. 
Men sjömännen seglade allt längre och upptäckte ideligen nya 
stora hav. I antiken räknade man de sju haven så här: Medel-
havet, Röda havet, Gula havet, Västafrikanska havet, Östafri-
kans ka havet, Indiska oceanen och Persiska viken.

Frågor&Svar BADANSVARIGA –  
FYLL I OCH SKICKA IN  
ENKÄTEN!

Tack alla ni som redan har tagit er tid att fylla 
i enkäten. TACK!
 Vi behöver ännu fler ifyllda enkäter för att 
säkerställa ett statistiskt korrekt underlag. Riv 
ut bifogade enkät, fyll i och skicka in! Hjälp oss 
att stötta branschen med bra utbildningar!

I detta nummer av tidningen finner Ni åter igen en bi-
lagd ENKÄT på fyra sidor.
 Syftet med enkäten är att kartlägga personalsitua-
tionen på våra bad. Vi vill ha den bad ansvariges svar på 
vad en badmedarbetare har för yrkestitel, utbildning 
och vad jobbets huvudsakliga arbetsuppgifter består 
av. Vi vill också veta hur stor personalomsättningen 
varit de senaste åren och hur planen för personal-
försörjning ser ut de kommande fem åren. Vi undrar 
också över hur stor andel kvinnor som arbetar i våra 
anläggningar.
 En intressant fråga är: Hur ser åldersfördelningen 
ut? Dessutom vill vi ha svar på frågor avseende rekry-
teringsarbetet. Är det lätt/svårt att hitta kompetenta 
medarbetare?
 Alla svar kommer att bearbetas och ligga till grund 
för SBF:s arbete med att återigen analysera bran-
schens framtida behov av välutbildad personal och vad 
framtidens bad kan förväntas ställa för krav på dessa. 
Materialet kommer att användas vid förbundets fort-
satta kontakter med arbetsmarknadens parter, YH-
myndigheten, olika utbildningsanordnare, arbetsmark-
nadsverket etc.
 YH-myndigheten har bedömt att vår bransch inte är 
i behov av en Yrkeshögskoleutbildning, vilket VI tycker 
är fel. Vår bransch växer, förändras och behöver välut-
bildad personal för att möta kundens krav på en kva-
litativt säker och mångfacetterad badupplevelse, med 
ett rikt utbud av aktiviteter.
 YH-myndighetens omvärldsanalys belyser inte 
den verklighet vi ute på anläggningarna upplever. Vår 
bransch med ungefär 5 000 anställda i cirka 500 kom-
munala inomhusbad, c:a 400 kommunala utomhusbad, 
c:a 120 privata hotell-, konferens- och spa-anläggning-
ar, c:a 70 rehabanläggningar vid landstingen, ett antal 
linje- och kryssningsfartyg, består inte enbart av bad-
vakter som cirkulerar runt bassängerna. Risken är att 
vi i en snar framtid står utan en badmästareutbildning 
värd namnet om YH-myndigheten står fast vid sina be-
slut att inte bevilja Vuxenskolan i Kristianstad, Skövde 
kommun och Skellefteå kommun statliga medel för 
bedrivande av yrkeshögskoleutbildning till välkvalifice-
rade Badmästare. 
 Det är alltså viktigt att förbundet, åter igen, får ta 
del av situationen ute på Er badanläggning så att ar-
betsmaterialet blir så statistiskt trovärdigt som möj-
ligt.

TA VARA PÅ MÖJLIGHETEN  
ATT PÅVERKA! FYLL I ENKÄTEN! 

TACK PÅ FÖRHAND!

Björn ”badnalle” Svedberg, förb.adm.

 Idag används uttrycket ”de sju haven” av erfarna sjömän, 
som har seglat på alla jordens oceaner. De sju världshaven om-
fattade vad man tidigare kallade Norra och Södra Ishavet, Norra 
och Södra Stilla havet, Norra och Södra Atlanten samt Indiska 
oceanen.
 Rudyard Kipling använde år 1896 uttrycket som titel på sin 
diktsamling ”The Seven Seas” och gjorde det därmed känt 
utan för sjömanskretsar.
 Världshaven, som också kallas oceanerna, är det samman-
hängande vattenområde som omger jordens kontinenter. Geo-
grafiskt sett finns det bara tre oceaner: Stilla havet, Atlanten och 
Indiska oceanen.
 På grund av de speciella förhållanden kring polerna betrak-
tar man ofta dessa områden som självständiga oceaner, där 
den norra kallas Arktiska oceanen eller Polarhavet – tidigare 
Norra Ishavet. Södra ishavet kallas idag Antarktiska oceanen el-
ler Sydpolshavet.
 Dessutom delas oceanerna upp i randhav. Det är områden 
som är åtskilda från oceanerna av öbågar, till exempel Nord-
sjön och Berings hav. Också stora medelhav som åtskiljer kon-
tinenter, till exempel Medelhavet, och små medelhav som 
tränger in i landmassorna som fördjupningar, till exempel 
Öster sjön, benämns randhav.
 Dessutom kan oceanområden med mycket speciella egen-
skaper också få beteckningen hav. Ett exempel på ett sådant 
speciellt hav är Sargassohavet. Text: Hans Landström.



1 Frågor om yrKessituationen och Framtidsbilden

1.  Vad innehåller er anläggning?
  Kryssa för ett eller flera alternativ.

	 	 1.	 	 25–50	meters	bassäng.

	 	 2.	 	 	 6–24	meters	bassäng.

	 	 3.	 	 Vågbassäng.

	 	 4.	 	 Äventyrsbassäng.

	 	 5.	 	 Undervisnings-/terapibassäng
	 	 (handikappanpassad).

	 	 6.	 	 Plaskbassäng	(maxdjup	40	cm).

	 	 7.	 	 Sviktar,	hopptorn.

	 	 8.	 	 Separat	hoppbassäng.

	 	 9.	 	 Bubbelpool.

	 10.	 	 Bastu.

	 11.	 	 Ångbad.

	 12.	 	 Solarieavdelning.

	 13.	 	 Gym/styrketräningslokal.

	 14.	 	 Spinninghall.

	 15.	 	 Motionshall	för	Step	och	
	 	 Work-put,	gruppgympa.

	 16.	 	 Café/kiosk/restaurang.

	 17.	 	 Vattenruschbana/vildfors/
	 	 kanal/spiral.

	 18.	 	 Separat	relaxavdelning	med	

	 	 vilstolar	etc.

	 19.	 	 Massage-	och/eller	behandlings-

	 	 avdelning.

	 20.	 	 Försäljning	av	badartiklar.

	 21.	 	 Annat:	.....................................

	 22.	 	 Annat:	.....................................

2.  Vilka aktiviteter och verksamheter 
  bedrivs av era medarbetare i er  
  anläggning? 
  Kryssa för ett eller flera alternativ.

	 	 1.	 	 Simsport	(träning).

	 	 2.	 	 Simhopp.

	 	 3.	 	 Simlekskola.

	 	 4.	 	 Motionssimning	på	separata	
	 	 tider.

	 	 5.	 	 Spinning.

	 	 6.	 	 Gymträning.

	 	 7.	 	 Undervattensrugby.

	 	 8.	 	 Rehab/habilitering/massage.

	 	 9.	 	 Skolbad.

	 10.	 	 Försäljningsverksamhet	(bad-
	 	 artiklar).

	 11.	 	 Babysim.

	 12.	 	 Simskola	för	barn.

	 13.	 	 Simskola	för	vuxna.

	 14.	 	 Vattengymta	etc.

	 15.	 	 Work-out,	Step	etc.	(i	grupp).

	 16.	 	 Vattenpolo.

	 17.	 	 Kanot.

	 18.	 	 Handikappidrott.

	 19.	 	 Solarieverksamhet.

	 20.	 	 Kiosk	och/eller	serverings-

	 	 verksamhet.

	 21.	 	 Annat:	.....................................

	 22.	 	 Annat:	.....................................

Svenska Badmästareförbundet frågar

Badmästare (badmedarbetare)
om

Yrkessituationen idag och framtidsbilden
Syfte: Att belysa arbetsuppgifter, yrkesbenämningar, sysselsättningsgrad, könsfördelning,  

utbildningsnivå, arbetskraftsomsättning, rekryteringssituationen etc. vid bad-  
och friskvårdsanläggningar, såväl kommunala som privata, i Sverige.
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2 Fler Frågor om yrKessituationen och Framtidsbilden

1.  Vilken yrkesbenämning har era bad-
  medarbetare? Ange antal medarbetare 
 inom respektive yrkesbenämning i rutan.

	 	 1.	 Badmästare.	

	 	 2.	 Badvakt.	

	 	 3.	 Badarbetare.	

	 	 4.	 Badvaktmästare.	

	 	 5.	 Badvärd.	

	 	 6.	 Friskvårdsinspiratör.	

	 	 7.	 Annan:	................................	

	 	 8.	 Annan:	................................	

3.  Hur många medarbetare har ni i 
  er verksamhet och  
  vilken sysselsättningsgrad har de? 
  Ange antal medarbetare inom respektive 
 sysselsättningskategori.

	 	 1.	 Heltid,	100	%	tjänst.	

	 	 2.	 Deltid,	80–99	%	tjänst.	

	 	 3.	 Deltid,	60–79	%	tjänst.	

	 	 4.	 Deltid,	50–59	%	tjänst.	

	 	 5.	 Timanställd	personal.	

4.  Hur ser åldersstrukturen ut hos er? 
  Ange antal medarbetare för respektive 
 ålderskategori.

	 	 1.	 20	år	eller	yngre.	

	 	 2.	 21–30	år.	

	 	 3.	 31–50	år.	

	 	 4.	 51–65	år.	

5.  Hur ser könsfördelningen bland med-
  arbetarna ut hos er? Ange %-talet 
 för kvinnliga medarbetare i rutan.

	 Andelen	kvinnliga	medarbetare:	

2.  Vilka är Badmästarens (medarbetarens)  
  huvudsakliga arbetsuppgifter? 
  Kryssa för ett eller flera alternativ utan 
 inbördes rangordning.

	 	 1.	 	 Badbevakning.

	 	 2.	 	 Kassa-	och	receptionstjänst.

	 	 3.	 	 Café,	kiosk	och	serveringstjänst.

	 	 4.	 	 Vattengympaledare.

	 	 5.	 	 Vattenprovtagning,	kem-
	 	 hantering.

	 	 6.	 	 Enklare	reparations-	och	
	 	 underhållsarbete.

	 	 7.	 	 Städning.

	 	 8.	 	 Vattenrening.

	 	 9.	 	 Simskola	(pedagogisk	uppgift).

	 10.	 	 Spinningledare.

	 11.	 	 Instruktör	i	gym	och	friskvårds-
	 	 verksamhet.

	 12.	 	 Siminstruktör	(tränare).

	 13.	 	 Annat:	.....................................

	 14.	 	 Annat:	.....................................

	 15.	 	 Annat:	.....................................

6.  Hur stor har omsättningen på personal 
   varit de senaste två åren? 
  Kryssa för den omsättning ni haft, uttryckt 
 i % av den totala arbetskraften.

	 	 1.	 	 10	%	omsättning	eller	lägre.

	 	 2.	 	 11–20	%	omsättning.

	 	 3.	 	 21–30	%	omsättning.

	 	 4.	 	 31	%	omsättning	eller	högre.
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3 Fler Frågor om yrKessituationen och Framtidsbilden

Kontrollera att du inte glömt någon Fråga

1.  Hur ser grundutbildningsnivån ut hos 
  era medarbetare? Ange antal medarbetare 
 för respektive utbildningskategori.

	 	 1.	 Badmästare,	KY/YH.	

	 	 2.	 Barn-/fritidsprogram	(bad).	

	 	 3.	 Friskvårdsprogram.	

	 	 4.	 2-årig	BIP	(bad	och	idrott).	

	 	 5.	 Annat	gymnasieprogram.	

	 	 6.	 Annan	utbildning.	

3.  Hur många nya badmedarbetare 
  förväntas ni vara i behov av under  
  närmaste ... 
  A. ... året?
  B. ... 2 åren
  C. ... 5 åren? 
  Ange antal förväntade (prognos) 
 nyanställningar i varje kategoriruta.

	 	 A.	 Förväntat	antal	nyanställda	
	 	 medarbetare	under	2016.

	 	 B.	 Förväntat	antal	nyanställda	
	 	 medarbetare	under	2016–17
	 	 (totalt).

	 	 C.	 Förväntat	antal	nyanställda	
	 	 medarbetare	under	2016–20	
	 	 (prognos	totalt).

2.  Vilka spetskompetenser har era med-
  arbetare? Ange antal medarbetare som 
 uppfyller kraven för varje spetskompetens.

	 	 1.	 Simlärare,	Steg	I	och	II.	

	 	 2.	 Badbevakarinstruktör.	

	 	 3.	 HLR.	

	 	 4.	 HLR-instruktör.	

	 	 5.	 SLS-livräddare.	

	 	 6.	 Första	hjälpen	(ABC).	

	 	 7.	 Badbevakare.	

	 	 8.	 Vattengympa-instruktör.	

	 	 9.	 Gym-/friskvårdsutbildnings-	
	 	 instruktör.

	 10.	 Grundkurs	i	vattenrening.	

	 11.	 Livsmedelshantering	
	 	 (diplom).

	 12.	 Babysiminstruktör.	

	 13.	 Arbetsergonomi	(kurs).	

	 14.	 Arbetsmiljö	(kurs).	

	 15.	 Annat:	.................................	

	 16.	 Annat:	.................................	

	 17.	 Annat:	.................................	
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4 Fler Frågor om yrKessituationen och Framtidsbilden

1.  Hur bedömer och upplever du   Mycket    Ganska    Mycket 
  rekryteringsarbetet idag som?   svårt  Svårt  svårt  Lätt  lätt

	 	 1.	 Jag	upplever	rekryteringsarbete	idag	som...	 	 	 	 	

2.  Hur bedömer du behovet av en   Mycket      Mycket
  kvalificerad yrkesutbildning för badmästare   stort  Stort  Litet  litet  Inget

  i framtiden?  
  Vi avser Yrkeshögskola, YH-utbildning eller motsvarande.

	 	 1.	 Jag	bedömer	behovet	av	en	kvalificerad	 	 	 	 	
	 	 yrkesutbildning	som	...

3.  Vilka kompetenser/ämneskategorier bör ingå i en kvalificerad yrkesutbildning för  
  badmästare? Ange en eller flera tänkbara kompetenser/ämneskategorier.

	 	 1.	 	 Service	(bemötande,	social	kompetens,	funktionshinder).

	 	 2.	 	 Sjukvård	(HLR,	olycksfallsvård,	hastigt	insjuknande).

	 	 3.	 	 Ekonomi	(företagsekonomi,	offentlig	upphandling,	attest-	och	anslagsansvar).

	 	 4.	 	 Organisation	(ledarskap,	arbetsrätt,	arbetsmiljö,	rehabilitering).

	 	 5.	 	 Badhistorik	(globalt,	nationellt).

	 	 6.	 	 Säkerhet	(brand,	fysiska	risker,	beredskapsplan,	juridik).

	 	 7.	 	 Datakunskap	(metodik,	programkrav).

	 	 8.	 	 Simlärarutbildning	(Steg	I,	Praktik,	Steg	II,	Halliwick,	Babysim).

	 	 9.	 	 Livräddarutbildning	(Steg	I,	Steg	II,	Badbevakarutbildning).

	 10.	 	 Hälsa	och	friskvård	(Kost	o	motion,	SPA,	massage,	vattengympa,	
	 	 hälsopedagogik,	bastukunskap,	handikapphjälpmedel	etc).

	 11.	 	 Etik	och	moral.

	 12.	 	 Drift	och	underhåll	(badvattenrening,	provtagningsrutiner,	kemhantering).

	 13.	 	 Miljö/hygien	(arbetsmiljölagen,	städrutiner/-metoder).

	 14.	 	 Människan	(i	ett	fritidsperspektiv,	kulturellt	och	socialt).

	 15.	 	 Annat:	..................................................................................................................

	 16.	 	 Annat:	..................................................................................................................

riv ut enkäten ur tidningen, besvara frågorna och posta till:

svenska badmästareförbundet, beberisvägen 3, 266 52 Vejbystrandr

tacK För att du tog dig tid. 
dina sVar är ViKtiga För oss !
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Utbilda dig till 
siminstruktör!

Siminstruktör 
0–2 år

18–19 november 2016

Våren 2017
Siminstruktör 

0–2 år
10–11 februari 2017 

19–20 maj 2017

Siminstruktör 
2–5 år

7–8 april 2017

Populär och branschledande utbildning  
för dig som vill bli professionell  

siminstruktör för små barn.  
www.siminstruktor.se

Produkter till bad och simverksamhet.
www.linneashopen.se

”Bra! Känns informativt och  
lärorikt. Viktigt att ha gått.
Känner mig säkrare på min  
sak. Tack för boken!”
    Siminstruktör 0 - 2 år

”Jag har stort förtroende för  
kursledarna som visar stort  
engagemang. Proffsig och  
seriös framtoning.”
     Siminstruktör 2 - 5 år



T	 urerna kring Hjortensbergsba-
det i Nyköping har varit många. 
Den ursprungliga planen när an-

läggningen stängdes för renovering i 
maj 2013 var en renovering på 15 må-
nader. Allteftersom arbetet fortskred 
upptäcktes fler brister och till slut blev 
det en helt ny anläggning som stod 
klar efter tre års arbete. Det var med 
andra ord upplagt för fest när så änt-
ligen kommuninvånarna fick tillgång 
till sitt splitter nya Hjortensbergsbad 
igen.
 Nya Hjortensbergsbadet smygöpp-
nades redan i slutet av maj med gui-
dade visningar för Nyköpingsborna. 
Under sommaren genomförde sedan 
driftoperatören Medley olika tester, 
trimmade in ny personal och utrus-
tade friskvårdslokalerna. 
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Nya Hjortensbergs- 
badet i Nyköping invigt!
Lördagen den 3 september invigdes nya Hjortensbergsbadet i Nyköping.  
1 200 besökare var så pass nyfikna och förväntansfulla att de besökte an- 
läggningen. Och att anläggningen var efterlängtad råder det inga tvivel om.

Nya Hjortensbergs- 
badet i Nyköping invigt!
Lördagen den 3 september invigdes nya Hjortensbergsbadet i Nyköping.  
1 200 besökare var så pass nyfikna och förväntansfulla att de besökte an- 
läggningen. Och att anläggningen var efterlängtad råder det inga tvivel om.



Invigning
Lördagen den 3 september invigdes 
så den nya anläggningen av kultur 
och fritidsnämndens ordförande Ca-
rina Wallin och Medley stod värdar 
för en rad spännande aktiviteter, både 
på land och i bassängerna.
 – Det var skönt att 
äntligen kunna öpp-
na dörrarna och släp-
pa in alla badsugna 
Nyköpingsbor igen. 
Vi som jobbat här i 
anläggningen har ju 
kunnat se hur fantastisk och verk-
samhetsanpassad den är sedan flera 
månader tillbaka, men nu fick vi änt-
ligen visa alla i stan vad vi pratat om, 
berättar Medleys platschef Torbjörn 
Kock.

Något för alla
Den nya anläggningen innehåller 
flera bassänger för träning, simning, 
bad och avkoppling. Dessutom lämp-
ligt tilltagna ytor för gym och grupp-
träning.
 – Självklart smäller den nya 93 me-
ter långa rutschbanan högt så här i 
början, men jag tycker att det är hel-
heten i anläggningen som Nyköpings 
kommun lyckats väldigt bra med. Den 
är väl anpassad för en mängd olika 
aktiviteter. Nu är det upp till oss att 
produktutveckla och lyckas locka bå-
de många tränings- och badbesökare, 
berättar Torbjörn Kock.

Kontantlös anläggning
Sedan tidigare har Medley och Ny-
köpings kommun kommunicerat att 
Hjortensbergsbadet kommer att vara 
en kontantlös anläggning. 
 – Det är ett beslut kopplat till en 

ökad säkerhet, både för personal och 
för besökare. Det kom en del frågor 
och synpunkter när vi presenterade 
detta i början av sommaren, men nu 
när vi haft öppet ett par dagar så mås-
te jag säga att det finns stor förståelse 
hos besökarna och det har kommit in 
väldigt få negativa kommentarer. Vi 

erbjuder flera betalningslösningar vid 
sidan om traditionell kortbetalning 
och det viktiga är att nå ut så bra som 
möjligt med informationen om kon-
tantlöst. Och det måste jag säga att 
vi lyckats bra med, förklarar Torbjörn 
Kock.

Hans Albrektsson.
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Concept R – ett unikt koncept!
Aggregatet som växer  
med sin uppgift.
Concept R är optimerad för offentliga utrymmen  
då den klarar långa drifttider och stora bastu- 
volymer.
 Flera enheter kan sammankopplas och även kom-
bineras med en ångenhet. I Concepåt R har man  
separerat stenmagasinet och värmeelementet,  
vilket bland annat underlättar och minskar  
antalet servicetillfällen.

För mer information, kontakt:  
Exacta-Sweden AB  
via mail@exacta-sweden.com eller  
på telefon 016-13 70 00.

hjOrtensBergsBadet
Bassänger: 25-metersbassäng 

(8 banor), Undervisningsbas-
säng, familjebad med fler olika 
bassänger

Övrigt blött: 93-meter lång vat-
tenrutschbana, bubbelpooler, 
relaxavdelning, anslutning till 
befintligt utebad.

Verksamhetsutbud: Babysim, 
minisim, simskola, crawlkurser, 
simning, gym, gruppträning, 
easy line, utegym, kafé och 
shop.

Driftsform: Drivs av Medley på 
uppdrag av Nyköpings kom-
mun



Klubben Isbjörnarna  
spelar undervattens- 
rugby i den fyra meter djupa hoppbassängen.

Premiär-
dopp på 
Navet 
i Umeå
När det nya badhuset 
Navet i Umeå invigdes 
den 20 augusti var det 
med en öppningsyra 
för alla – och VIP-gäs-
terna var inga and ra 
än umeåborna själva. 

Redan en bra stund innan 
Navet öppnade portarna 
ringlade sig kön lång utanför 
det nybyggda badhuset i cen-
trala Umeå. Många nyfikna 
och badsugna Umeåbor hade 
samlats för ett efterlängtat 
premiärdopp. 
 Navet, som ersätter den 46 
år gamla Umeå simhall, är 
utrustat med en 50-meters-
bassäng, en hoppbassäng, en 
multibassäng, en relaxavdel-
ning, ett upplevelsebad med 
bland annat klättervägg, våg-
maskin och två stora vatten-
rutsch kanor. För de yngre 
besökarna finns också en 
barnbassäng inspirerad av 
den klassiska barnboksfigu-
ren Plupp. 
 Det första spadtaget på bad-
huset togs i november 2013, 
och när det äntligen var dags 
för invigning ville Navet att 
så många som möjligt skulle 
få chansen att vara med. Där-
för har en badbuss åkt runt i 
Umeå med omnejd och delat 
ut 1 000 fribiljetter till den 
stora öppningsyran som på- 
gick under fyra lördagar i  
augusti och september. E
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Konstnären Sonja Larsson pre- 
senterade sitt konstverk Röd rymd.
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Premiärdopp...
E Forts.
 – Vi ville särskilt hälsa vå-
ra allra närmaste grannar, 
Umeåborna, välkomna, säger 
Lars-Olof Uhlin, chef för Na-
vet.
 På schemat under öpp-
ningsyran stod guidade turer, 
uppvisningar och flera olika 
prova-på-aktiviteter. Baby-
sim, Aufguss, crawlskola, 
Hydroride®-pass och yoga 
var bara några exempel på 
vad besökarna kunde testa. 
 För alla som tålmodigt vän-
tat på att Navet ska stå klart 
var invigningen efterlängtad, 
och Lars-Olof Uhlin är väl-
digt nöjd.
 – Vi har sett fram emot det 
här länge, och öppningsyran 
blev en fantastiskt bra start, 
både för oss som jobbar på 
Navet och för våra besökare.

Text: Åsa Malmberg, foton: 
Mattias Andersson (huvudde-
len), Martin Svensson och Åsa 

Malmberg (Umeå kommun).
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Konstnären Sonja Larsson har även skapat detta större konstverk  
som löper på väggen längs med Navets 50-metersbassäng.

... är det viktigaste när man väljer           
leverantör av badanläggning och 
utrustning. Swimtec har den mest 
erfarna personalen i branschen.

Tillsammans med våra kunder ser vi 
till att bygga och driva anläggningar     
på ett optimalt sätt, för bästa säkerhet 
och ekonomi. 

Tryckarevägen 14
434 37 Kungsbacka  
Tel 0300-156 90
order@swimtec.se

Kunskap och erfarenhet

i alla lägen

www.swimtec.se

Affischen ”Ett 
budskap som in-
te får drunkna” 
finns nu på elva 
språk

Konsumentverket har 
tillsammans med MSB och 
SLS översatt affischen 
”Ett budskap som inte 
får drunkna” till 10 språk 
och får användas fritt i 
informationsmaterial och 
dylikt.
 Den finns på Konsu-
mentverkets webb-sida 
för nedladdning och ut-
skrift i A3 på svenska 
och tio andra språk 
– http://publikationer.
konsumentverket.se/sv/
publikationer/malgrupper/
foretagare/ett-budskap-
som-inte-far-drunkna.
html – svenska, arabiska, 
franska, bosniska, engel-
ska, farsi, kurdiska, ryska, 
somaliska, spanska och 
turkiska.



Ulricehamn är en liten naturskön tät-
ort i Västergötland vid sluttningarna 
kring utloppet av Ätran. Staden med 
sina c:a 9 000 invånare har ett vack-
ert promenadstråk alldeles vid sjön 
Åsunden. Här ligger också Ulrika-
parken där kommunen 2014 byggt 
en stor lekplats med hinderbanor, 
klätternät, linbana och studsmattor. 
I området finns också badplatsen med 
brygga och sandstrand. Men vänder 
man blicken ut i vattnet syns en trä-
klädd fasad med ljus takplåt. Det är 
Ulricehamns kallbadhus. Staden har 
sedan lång tid tillbaka sin bakgrund 
i brunnskulturen. Det var vattentera-
pins fader Johan Olof Lagerberg som 
startade flera kallvattenkuranstal-
ter och Ulricehamn blev en av dessa 
1886. Staden fick också ett sanato-
rium och blev en kurort med hotell, 
restauranger, kalla bad och vackra 
båtturer i sjön Åsunden. Genom åren 

har det funnits flera badhus vid sjön. 
En liten fotoutställning i kallbadhuset 
visar den historiska bakgrunden. Här 
kan man se bilder på hur de såg ut 
fram till det sista badet som revs 1945. 

Kallbadhuset idag
Ulricehamn var utan badhus i sextio-
tre år, men den som väntar på ett 

skönt kallbad väntar aldrig för länge. 
Några badentusiaster bildade 2005 
den ideella föreningen Ulricehamns 
Kallbadhus. Med hjälp av sponsorer, 
föreningar och ett lån från kommu-
nen lyckades föreningen på tre år för-
verkliga drömmen om ett kallbadhus. 
I mars månad 2008 kunde invigning-
en ske. Den 95 meter långa bryggan 
snett ut i sjön Åsunden leder till ba-
det. Den vilar på 64 stycken 12 meter 
långa pålar. På varje planka och påle 
ser man namnen på de personer som 
gett ekonomiskt bidrag till byggna-
den. Det är två rejäla träskepp med 
ett mittparti som möter besökarna. 
Från stranden lyser träbyggnaderna 
upp och kan ge sken av två ryska dat-
jor. Omklädningsrummet med dusch 
ger ett enkelt men funktionellt in-
tryck. Här finns ett antal säkerhets-
boxar för värdesaker och en kraftfull 
hårtork. En informationstavla berät-
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tar om bastuns rörelsedetektor som 
informerar att aggregatet går ner till 
trettio grader när ingen bastar, men 
när besökaren går in i bastun återgår 
den till normalvärme på tio minuter. 
I den tre lavar rymliga bastun finns 
ett större fönster som ger en behag-
lig utsikt över sjön. Isen i vattnet har 
luckrats upp till gråis och i de öppna 
ytorna stryker några knipor runt all-
deles utanför bastufönstret. Den di-
gitala vattentemperaturmätaren visar 
3,3 grader plus och solen skiner. En 
ståltrappa med ledstänger vetter ner 
mot avsatsen för badet. Den är utrus-
tad med en svag ström för att hålla 
trappan isfri. 
 I utställningen om badet syns ett 
pressklipp på Ingmar, mannen som 
sponsrade medel så att trapporna blev 
isfria.
 – Många besökare kommer från 
and ra orter, berättar Per-Olof som 
brukar besöka badet var fjortonde 
dag. Han har 2,5 mil till Ulricehamn 
och på damernas avdelning badar 
frun. De har årskort och Per-Olof 
nämner att han tycker badtrappan är 
lite brant, annars är allt som det ska. 

föreningen
Ciceron vid besöket är Jan-Åke Hugo 
Claesson som är styrelseledamot och 
fastighetsansvarig. Han har också 
varit med hela vägen från 2005 fram 
till öppnandet och har full kontroll 
på händelserna, vilket märks direkt i 

mötet med honom. Arkitekten bakom 
kallbadhuset var Jonas Yngström som 
tidigare var stadsarkitekt i västgöta-
kommunen. Han blev inspirerad av de 
tidigare badhusen och på de äldre bil-
derna kan man spåra några likheter. 
Den läckra byggnaden vi sjön Åsun-
den utsågs till Årets hus 2008. Bygg-

kostnaden var 13,5 miljoner kronor. 
Föreningen erhåller inga kommunala 
bidrag. Mittpartiet mellan husen hyr 
föreningen ut till restaurangen som 
har plats för femtio gäster och har alla 
rättigheter. På övervåningen erbjuds 
också en konferenslokal. Många väl-
jer att fira högtider eller samla gänget 
för bad och mat. I husets andra torn 
finns badets spa som ger alternativa 
behandlingar som massage med heta 
lavastenar, klassisk helkroppsmas-
sage och ansiktsbehandlingar. Före-
ningen har 500 medlemmar varav c:a 
trettio är mer aktiva i badets skötsel. 
Ett generöst öppethållande erbjuds 
under alla årets dagar från 06.00–
22.00. Vid en närliggande bensinsta-
tion kan besökarna köpa entrébiljet-
ter, men det finns också årskort att 
köpa av föreningen. Besökarna loggar 
själva in i entrén via en enkel infor-
mation. Några större problem med 
ordningen runt badet har man inte 
haft, ett vaktbolag sköter övervak-
ningen av kallabadhuset och omgiv-
ningarna. När det rör sig om kallbad-
hus vid insjöar är Ulricehamns ett av 
de som byggts under senare tid. Man 
har haft många förfrågningar och E
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Ulricehamns kallbadhus
E besök från andra kommuner, sä-
ger Jan-Åke Hugo. De flesta kommer 
dock inte till skott, säger han. Det är 
ett stort projekt att ro i land. 
 Från badhusets brygga ser man den 
gamla byggnaden Brunnsnäs Säteri 
med anor från 1500-talet. Detta är 
ett av den välkända författarinnan 
Birgit Th. Sparres hem. Hon ägnade 
mycket tid av sitt liv att beskriva går-
darna runt sjön Åsunden. Det var 
också boktiteln som blev bakgrunden 
till filmen ” Gårdarna runt sjön”. Tu-
ristbyrån visar de vackra cykelleder-
na där man kan besöka dessa gamla 
herrgårdar. För den skidintresserade 
besökaren erbjuder Ulricehamn möj-
ligheten att åka både utför och på 
längden. De senaste åren har man 
utvecklat ett X-Country Center med 
kvalitetssäkrade träningsmöjligheter. 
Detta visar kommunen genom att bli 
arrangör av världscupen i längdåk-
ning 21–22 januari 2017.
 Då kanske badhusets bastu fylls av 
besökare från många länder. Vill man 
sponsra kallbadhuset kan man köpa 
en planka och få namnet ingraverat, 
eller passa på att ge en planka i pre-
sent vid någon högtid.

Text & bild: Lars-Erik Svensson.

för dem sOm vill Bygga ett kallBadhus!

För de ivriga kallbadarna som 
funderar på att gå i Ulricehamns 
fotspår följer lite Byggfakta.
Bottenplatta: 320 m2

Konferensrum torn: 36 m2

Relaxrum / spa torn: 36 m2

Soldäck: 70 m2

Brygga runt hus: 195 m2

Brygga från land: 95 m, 64 st 
12-m-pålar i furu till bryggan

Uppvärmning: luftvärmepump 
till vatten buret system

Pålning under huset: 38 st 20 m-pålar, 
s.k. friktions pålning, på varje påle 
vilar c:a 13 ton badhus

Bjälklag: stål och trä, tätning med 
cement baserad skiva

Takbeläggning: förzinkad stålplåt
Avlopp: pumpas via två separata 

pump anläggningar; en pumpstation 
för vanligt avlopp direkt till avlopps-
nätet och en för köksavlopp till en 
fettavskiljare som ligger inne på land

Byggkostnad: c:a 13,5 miljoner kronor

Betald annonsplats.
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Inbjudan till Utbildning i

BASTUKUNSKAP
Hylliebadet i Malmö

den 30 nov –1 dec 2016

Inbjudan till Utbildning i

BASTUKUNSKAP
Hylliebadet i Malmö

den 30 nov –1 dec 2016

Deltagarna ska efter  
genomförd kurs kunna:
•	 Genomföra	en	BASTU	SPA,	EXTREME	och		
	 AUFGUSS	på	egen	hand	i	en	badanläggning.
•	 Ha	kännedom	om	bastuhistoriken.
•	 Kunskap	om	eteriska	oljor	och	deras	inverkan.
•	 Behärska	olika	vifttekniker.
•	 Ha	kunskap	om	riskanalys,	säkerhets-	och		
	 hygieniska	aspekter.
•	 Kunna	hantera	ett	olyckstillbud	i	våta/varma		
	 utrymmen.
•	 Utveckla	bastuverksamheten.
Kurskostnad	för	medlemmar:	2	000	kr	+	moms.
Kurskostnad	för	icke	medlem:	3	000	kr	+	moms.

Sista	anmälningsdag:	21	november	2016.

Max.	antal	deltagare:	15	st.
Malmö	Arena	Hotel	erbjuder	specialpris		
på	boende	för	deltagarna	till	utbildningen:	
booking.malmoarenahotel.com,	tel.	040-642	04	00.
Uppge	bokningskod:	16113001.
Efter	godkänd	kurs	erhåller	deltagarna	Bastumästare-	
diplom	utfärdat	av	Svenska	Badmästareförbundet.

Observera!

Kursen  

arrangeras  

i samarbete  

mellan        och

För mer information och anmälningsblankett kontakta 

Mats Svensson, tel: 0733-13 56 91, e-post: mats.svensson@kristianstad.se



Det anrika Liljeholmsbadet stängs på grund av säkerhets-
risker. Enligt Stockholms stad är badet i så dåligt skick att 
det inte längre kan användas. Att försöka reparera badet 
vore att bokstavligen kasta pengar i sjön, enligt en ny rap-
port.
 – Tidens tand har gnagt på Liljeholmsbadet. I sämsta fall 
kan besökarna svepas med och klämmas fast. Med de här 
säkerhetsriskerna finns inget annat att göra än att stänga 
badet, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms 
stad. 
 Liljeholmsbadet är ett litet ponton-
badhus som ligger i Liljeholmsviken 
vid Hornstulls strand på Södermalm i 
Stockhoms innerstad (alltså inte i Lil-
jeholmen). Badhuset är ett flytande bad 
som vilar på en pontonkonstruktion av 
armerad betong, sammanfogad av ihå-
liga sektioner, som hela tiden måste ba-
lanseras. Bassängen i byggnaden är 17 
meter lång.
 Badet byggdes på Brandholmens varv 
i Nyköping 1929. För ritningarna svarade 
Gunnar Leche och Gustav Heijkensköld 
var konstruktör. Liljeholmsbadet ingick 
i en serie normalritningar som Heijken-
sköld utarbetade för simhallar på upp-
drag av Svenska Livräddningssällska-
pet. Det bogserades via Södertälje kanal 
till sin nuvarande plats vid Bergsunds-
strand där det togs i drift den 1 juli 1930. 
Många arbetarfamiljen bodde i området 
och lägenheterna saknade badrum. Ba-
det var för många den enda möjligheten 
att tvätta sig på ett bekvämt sätt. På den 
tiden fanns flera flytande badhus på Stockholms vatten-
drag. 

Inte för att dess existens varit helt ohotad. 1950 sjönk Lilje-
holmsbadet, men länspumpades och lyftes. År 1951 påbör-
jades en omfattande renovering och modernisering. Den 
ursprungliga funktionen som kallbad ersattes av varmbad 
med bastu och ljusbehandlingsrum. Samtidigt flyttades 
badet cirka 100 meter längre västerut till sin nuvarande 
plats.
 Liljeholmsbadet legendariske badchef, Imre Nagy, öpp-
nade en dag varje år badet för hemlösa. Då bjöd han och 
hans medarbetare stadens hemlösa på vila, värme och 
vänlighet. Förutom bad, ett vänligt bemötande, socialt 

umgänge under trevliga former 
och en chans att bli varm, bjöd Lil-
jeholmsbadets vänners förening på 
kaffe och bullar.
 – Det kommer att finnas badklä-
der och handdukar att låna. Och vi 
som jobbar på badet är med ute i 
simhallen och deltar i diskussio-
nerna. Det är alltid lika trevligt, 
berättade Imre. 
 1963 gjordes badet handikappvänligt och 1978 gjordes 
vissa ombyggnader. Badhuset har stort kulturhistoriskt 
värde på grund av sin unika konstruktion. I Liljeholmsba-
det kan man simma i 30-gradigt vatten sex dagar i veckan. 
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Badet används regelbundet av sju handikappförening-
ar med cirka 300 medlemmar. Här finns även simskola 
och vattengympa som bedrivs av privata entreprenörer. 
Måndagar är badet reserverat för damer och fredagar för 
herrar. 
 I början av 1990-talet hade badet åter hunnit förfalla. 
Man var orolig för att det skulle sjunka igen och planer 
fanns på att lägga ner badet. En större renovering ge-
nomfördes 2001 där Liljeholmsbadets vänners förening 
bidrog med en hel del renoveringsarbeten på frivillig 

bas. Så var Liljeholmsbadet i fin form igen.
 Liljeholmsbadet drivs av Idrottsförvaltningen, 
Stockholms stad. Det stöds av föreningen Lil-
jeholmsbadets vänner som räddade badet 1992 
och 1999. Föreningen har flera hundra medlem-
mar. Idrottsförvaltningen gör årliga kvalitetsun-
dersökningar av alla bad. Åren 2003, 2007, 2012 
och 2014 utsågs Liljeholmsbadet till Stockholms 
bästa bad. 
 En extern konsult undersökte ånyo badets 
skick. Det har gjorts i flera omgångar och en för-
sta rapport presenterades i våras. Efter att verk-
samheterna tagit slut efter vårterminen gjordes 
ytterligare undersökningar. Enligt ett pressmed-
delande från Stockholms stad är Liljeholmsbadet 
i för dåligt skick för att hålla öppet. De talar om 
att skadorna är mer omfattande än vad som tidi-
gare upptäckts. Fukt och klorider har trängt in i 
betongskrovet och orsakat frätskador på bärande 
betongdelar. Badet har också skador på bäran-
de betongbalkar som bjälklag och bassängväg-
gar. Det finns också risker för översvämning på 
grund av rost. Enligt rapporten är det en tidsfråga 
innan något brister. Det är ett 85 år gammalt bad 

och det är fantastiskt att det hållit så länge. Men kon-
struktionen påverkas naturligtvis, inte minst om det ut-
sätts för fukt.
 Sammanfattningsvis bedöms det näst intill omöjligt 
att reparera badhuset. Enligt konsultrapporten ”kastar 
man bokstavligen pengar i sjön”.
 Badet kommer att ligga kvar i vattnet tills något nytt 
beslut om eventuell renovering eller nybyggnation 
kommer. Liljeholmsbadet stänger – troligen för gott.

Precis innan denna tidning gick i tryck kom ett med-
delande att tidens tand har gnagt på Liljeholmsbadet. 
I säms ta fall kan besökarna 
svepas med och klämmas fast. 
Med de här säkerhetsrisker-
na finns inget annat att göra 
än att stänga badet, sade Åsa 
Öttenius, fastighetsdirektör i 
Stockholms stad, till Dagens 
Nyheter vid det tillfället.
 Nu har Idrottsförvaltning-
en också gjort tummen ner 
för badet. Den nya lägesrap-
porten bedömer att badet inte 
går att renovera. Skadorna på 
betongen är för omfattande. 
I stället föreslår förvaltningen att tillsätta en utredning 
om att bygga en replika på badet, som är anpassad för 
en modern badanläggning. Bland annat skulle bassäng-
en vara 25 meter i stället för Liljeholmsbadets 17-me-
tersbassäng. Hans Landström.
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Kurs: Drilldag i vattenrörelser och vattensimulans
Ett unikt tillfälle för dig som redan leder vattengympa 
(grund bassäng) att för�na dina kvalitéer på kanten. 
Under en intensiv dag drillas du i vilka rörelser som 
är optimala för vattenträning och hur dessa simuleras 
på land på ett pro�sigt sätt. Så ska vattengympa 
ledas för optimal träningskvalité! Välkomna på en
rolig, utvecklande dag med mycket praktisk övning!

Kursdatum i januari 2017. Håll utkik! Anmäl 
intresse redan nu på hanna@aqua2music.se

A Q U A  2 M U S I C

-  v a t t e n g y m p a  p å  w e b b e n  -

A Q U A  2 F O L L O W

A Q U A  E D U C A T I O N

A Q U A  S T O R E

En hel hemsida med mängder av övningar för vattenträning! 
Lär dig nya rörelser, inspireras, få vattenkänsla, sätt ihop 

träningsprogram till din patient, gör vattengympapass 
till din grupp och skriv ut snygga manus med bilder. 

Starta ditt abonnemang på www.aqua2music.se

För dig som vill ha färdigkoreograferade
låtar för vattengympa. Köpes låt för låt!

www.aqua2follow.se

Aqua2music TRÄNINGVÄST
En våtväst specialdesignad för träning i vatten. 
Med passform och komfort förstärker den 
vattnets lyftkraft och ger optimalt utgångs-
läge för rörelse. Används idag av motionärer 
som elitidrottare, friskvård och rehab.

Beställ på www.aqua2musicstore.se

-  b a r a  a t t  f ö l j a  -

-  u t b i l d n i n g a r  i  v a t t e n g y m n a s t i k  -

-  p r o d u k t e r  f ö r  v a t t e n t r ä n i n g  -

Följ oss!

Kerstin Sjögren, Manuell terapeut & Rehabtränare
En kunnig och omtyckt kursledare med över10 års erfarenhet 
av att utbilda i vattenträning och som tränar både elithockey-
spelare och motionärer i sin dagliga verksamhet.

Hanna Ström
Lic PT & Kursledare

Nyhet!

Uppdragsutbildningar
Vill ni utbilda hela personalstyrkan? Vi skräddarsyr 
och kommer till er! Hör av dig med önskemål och 
förfrågningar till kerstin@aqua2music.se

Kurs: Aqua Basic & Aqua Instructor - via webb
För dig som vill utbilda dig till vattengympainstruktör �nns 
grundläggande utbildningar online! www.aquaeducation.se



fredagen den 26 augusti spelade 
vi 2016 års Badmästargolf. den-
na gång i åtvidaberg som tog 
emot oss med strålande sol och 
30-gradig värme!
 Några av oss kom dit redan på 
torsdagen för att ”spela in” och lära 
känna golfbanan inför stortävling-
en dagen därpå. Värd för tävlingen 
var denna gång Rodeco som på tors-
dagseftermiddagen tog oss med på 
en rundvandring i sina stora lokaler i 
Åtvidaberg. Mycket intressant att hö-
ra Daniel Lind berätta om företagets 
utveckling! Rodeco upplät mycket ge-
neröst även en lokal för Badmästarve-
teranernas årsmöte som avhölls efter 
visningen!
 På kvällen avnjöts sedan en god 
och trevlig middag på golfrestaurang-
en medan solen gick ned över Bysjön 
som ligger granne med den mer kän-
da sjön Glan.
 Efter en mycket god frukost på 
Trädgårdshotellet blev det då dags för 
tävlingen! Kl. 09.00 var första start 
och medan vi värmde upp på ranchen 
och puttinggreen anslöt Peter Tiberg 
och Kenneth Öhman från Pahlens. 
De hade åkt tidigt på morgonen från 
Stockholm och var beredda att spela 
tävlingen som började 09.00 på Åt-
vidabergs GK. Starkt gjort tycker jag!
 Omdömet om banan var idel lov-
ord. En kuperad bana med många 
knixiga hål och snabba greener som 
också var ondulerade.
 När vi kom fram till hål nr 7 så 
gällde det att komma så nära hål som 
möjligt på detta par 3-hål som mätte 
134 meter från herrarnas tee och 105 
meter från damernas. Och det blev en 
dam som var närmast, nämligen Ani-
ta Madsen som hamnade 9 meter från 
hål, inte så jättenära, men det räckte!
 Korv och fika avnjöts som brukligt 
vid kiosken efter 9 spelade hål.
 Hål nr 11 var ett mycket vackert 
och svårt par 5-hål som sträckte sig 
455 meter långt och med sjön i spel 
längs hela vänsterkanten. Vattenytan 

höjdes nog en aning efter alla bol-
lar som åkte i plurret! Tidningen 
Svensk Golf har utsett detta golf-
hål till ett av Sveriges 50 bästa!
 Hål nr 17 var ett svårt par 3-hål 
som mätte 155 meter från herrtee. 
Det måste också spelas hela vä-
gen över vatten! En mycket glad 

nuna syntes sedan på Mats Mothander 
som gjorde en birdie på hålet och belöna-
des med en liten birdiewhisky av Monica 
Cumlin!
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 Efter spelet så samlades vi vid det 19:e 
hålet (golfrestaurangen) och åt en god 
lunch och där ett bekant ansikte dök upp 
och gjorde oss sällskap, nämligen Roland 
Lind! 
 Till kaffet hade vi prisutdelning från det 
generösa prisbordet. Tack alla som bidrog 
till det och stort tack till Rodeco samt till 
Birger Lundell, ordförande i Badmästar-
veteranerna som fixat och trixat så att vi 
kunde träffas och spela under gemytliga 
former!
 Segrare i damklassen blev Anita Mad-
sen på 77 slag och i herrklassen segrade 
Mats Mothander på 71 slag!

Vid pennan: Mats Mothander.

Årets badgolf
i Åtvidaberg

Kjell Janemar puttar från foregreen på det 7:e hålet.

Monica Cumlin serverar Mats Mothander 
birdiewhisky på det 17:e.

resultat
Damklassen: Anita Madsen  77
Herrklassen: Mats Mothander 71
 Monica Cumlin  95 
 Karl Binder 78 
 Palle Madsen 82 
 Kenneth Öhman 88 
 Peter Tiberg 94 
 Kjell Janemar 98 
 Rolf Lewentorp 106

Segrartrio: Anita Madsen, Mats 
Mothander och Karl Binder.

Daniel Lind berättar om Rodecos utveckling. Lunchen smakade bra efter en hård dag på golfbanan.
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Sol och bad
 – en oslagbar kombination

Vad passar bättre 
än en lysande 
skön sol i en 
vattenglittrande 
badmiljö. Så om 
du redan har det 
ena – varför inte skaffa det andra? 
Suntech är ett svenskt företag som bygger 
specialutvecklade solsimulatorer och om-
givningar där människor kan återhämta sig 
och må bra. Solsimulatorerna är helt unika 
– Suntech är nämligen först i världen med 
att kunna återskapa solens hela spektrum. 
Suntechs solsystem blir ett härligt komple-
ment och ser till att profilera anläggningen 
som något utöver det vanliga. 
Vårt solsystem är inget solarium.  I våra 
 anläggningar är solljuset säkert och till för 
hälsa, välbefinnande och nöje.
 

www.suntechgroup.se

Vi har flera omtalade referensanläggningar.  Välkända Pite Havsbad, Arena Skövde, 
Vilanbadet Skara, Sundstabadet Karlstad och Stadsgårdsbadet i Jönköping m.fl.
Kontakta oss så berättar vi gärna mer: 0521-777 200.

Suntech_180x132_NY.indd   1 2015-10-21   10:35

Din kompletta leverantör av möbler & konstväxter för Bad & SpaDin kompletta leverantör av möbler & konstväxter för Bad & Spa

Vi har ett brett sortiment av krukade golvväxter från
1 meter upp till 5 meter.
Alla golvväxter i kruka levereras kompletta med epoxy-
lackad dekorsten.
detta ger ett mycket smakfullt intryck, samt att växterna 
är lätta att hålla rent med längre livslängd & hållbarhet.

stolar från

450:- netto

Gartorps - Bromsplan 6 - 703 66 Örebro - 019-102550 - info@gartorps.se - www.gartorps.se

Badfoldern 2016 & Växtbroschyren 2016 fi nns att ladda ner på hemsidan 
www.classictrees.se annars, ring eller maila oss så skickar vi den till er.

8 växter i kruka med dekorsten
(� kus, areca & bambu) inkl. farkt 9990:-

Växten är alltid monterad i kruka
med svart dekorsten
-lätt att rengöra!

Möbler för spa, bad & utemiljö från kända Resol med hög kvalité

VM Gruppen - Esaias Tegnérs Väg 11 - 311 40 Falkenberg - 0346-58830 - info@classictrees.se - www.classictrees.se

Erbjudande!

Nya möbelgruppen CLUB från Resol
Erbjudande! (1 so� a, 2 fotöljer & 1 bord/fotpall) 14490:-

se alla växter på www.classictrees.se



TRIVSELREGLER
Före bad Duscha naken · Tvätta dig noga med 
tvål och schampo · Tvätta dig extra noga på 
dessa platser l · Ta på badkläder (ej kalsonger 
eller trosor) · Bada och njut.
Efter bad Duscha dig noga - även innan du 
bastar (du behöver inte använda tvål igen).

Tack!

Duscha hela kroppen    Tvätta håret       Skölj ur håret    Tvätta under brösten

Tvätta under armarna   Tvätta underlivet      Tvätta fötterna   Duscha hela kroppen
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Tvätta underlivet    Tvätta fötterna    Duscha hela kroppen

Duscha hela kroppen    Tvätta håret        Skölj ur håret    Tvätta under armarna

BADHUS
HYGIEN
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Dags för ”Duscha före bad”
Egentligen borde kampanjen ”Duscha före bad” vara helt 
överflödigt och istället borde det vara en självklarhet 
för alla besökare till våra bad att det duschas före 
bad i bassängen. Men vi vet alla att det verkar 
vara en utopi.
 Många bad har vi olika tillfällen genom-
fört kampanjer att alla behöver duscha före 
bad och på så sätt uppmärksammat gäs-
terna att det är viktigt att vi alla får upple-
va en bra miljö oavsett om vi besöker badet 
eller jobbar i det dagligen.  Under sport-
lovsveckorna tidigare i år genomfördes en 
större nationell kampanj på många bad. Kam-
panjen fick bra uppmärksamhet både medialt och 
bland de besökare som besökte något av baden. Mål-
sättningen med kampanjen måste vara att öka förståelsen 
och att det blir en självklar-
het att duscha innan. Eller 
är det så att vi ska få tillbaka 
våra baderskor på våra bad-
anläggningar igen för att 
alla ska förstå? 
 En gång är ingen gång, 
men fler gånger kan ge oss 
alla en möjligenhet att nå 
det mest självklara målet. 
Nästa gång denna möjlighet 
finns är under vecka 44 då 
det är höstlov i landet och 
därmed kommer åter baden 
att fyllas med besökare alla 
veckans dagar från morgon 

till kväll. Då vore det bra om besökarna åter får möjlighe-
ten att få ta del av det viktiga budskapet. 

Redan idag finns det många bad som har kam-
panjmaterialet – tröja, informationsblad, af-

fisch (ordningsregler) om varför och hur 
man ska duscha före bad. Kampanjen ”Du-
scha före bad” har sitt ursprung i Skellef-
teå som också har skapat grundmateria-
let. Ett annat kampanjupplägg men med 
samma målsättning är ”Före” som har 

sitt ursprung från Eskilstuna. Men vi är 
många flera bad som har kört kampanjen. Ni 

som vill hänga på, hör av er och kolla om ert 
grannbad har gjort kampanjen. Ta kontakt med 

de som säljer era profilkläder och se om de kan hjälpa 
er med tryck av tröjan. 

Låt oss fortsätta med att 
sprida kunskap om detta 
viktiga ämne. Låt oss fort-
sätta att jobba med målet 
att oavsett vilket badhus en 
gäst besöker i vårt land ska 
budskapet finnas där. För-
hoppningen är att fler an-
sluter nu till vecka 44, men 
vore det inte bra om vi alla 
kan fortsätta kampanjen un-
der sportlovsveckorna un- 
der 2017 och då med ännu 
fler bad som är med?

Text & bild:  
Christer Sörliden.



Svenska Badmästareförbundet  
bjuder in till

TEKNIKKONFERENS • BAD
för drifttekniker/maskinister  

vid badanläggningar

Clarion Collection Hotell Bolinder Munktell
Eskilstuna

19–20 januari 2017
Kontakt:  Lotta Loshammar, lotta.loshammar@tornberget.se

Svenska Badmästareförbundets teknikkommitté inbjuder drift tekniker 
vid Sveriges badanläggningar till två dagars konferens på temat badteknik 
och byggnation. Vi har förlagt konferensen till närheten av Munktellbadet. 
Sveriges mest moderna bad, där vi gör studie besök och prova-på-bad.

Program och övrig information kommer att publiceras i kommande num-
mer av tidningen Badmästaren.

Vi kommer att bjuda på ett smörgåsbord av angelägna föreläsningar om 
badbyggnation. Ett antal föreläsare kommer att presentera hela processen 
med färdigställandet av Munktellbadet från ritbord till nyckelfärdig an-
läggning och hur driftpersonal varit med och påverkat slutprodukten.

Det blir även föreläsningar om tätskikt, kakelsättning,  
betongkvaliteter och det pågående Vinnovaprojektet  
www.framtidensbad.se

Under konferensen kommer vi att fokusera mycket på per-
sonalens möjligheter att påverka upphandling, utformning, 
byggnation och daglig drift av bad. Det är därför angeläget att skapa mö-
tesplatser, som nu i Eskilstuna, där erfaranhet och expertis kan mötas och 
utbyta tankar och idéer för hållbarare och säkrare anläggningar med god 
arbetsmiljö och en trygg badupplevelse för badgästen.
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www.menerga.com/se
Simhallsklimatisering • Komfortventilation • Processklimatisering • Service

Eurovent-Label avser utförande
Menerga Air, mer information på
sida 6 i tekniska katalogen.
Kontrollera certificatets giltighet:
www.eurovent-certification.com
eller www.certiflash.com

Luftavfuktare med asymmetrisk plattvärmeväxlare och integrerad värmepump
för offentliga simhallar och äventyrsbad

Menerga AB
Tel.: 016 51 48 80
kontakt@menerga.com

FÖRSÄLJNING
AUKTORISERAD 
SERVICE
RESERVDELAR
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S Y D P O O L E N
i Södertälje väljer att byta 
sina 28 år gamla MENERGA 
till nya generationens aggregat

Minmening
ord Har BeTydelse
Bo Strömstedt berättade en gång om en klubbordförande för en fotbolls-
klubb som blev intervjuad om läget för klubben. Ordföranden svarade föl-
jande: Vi har inte kastat yxan i sjön. Snarare tvärtom. Det är uttryck som vi 
oftast förstår, men vad är motsatsen till att kasta yxan i sjön?
 Vi kallar ofta det hus där vi simmar och badar i för Simhallen. Men är 
det ett bra ord för det vi har att förvalta. I ett sådant hus simmar vi i bas-
sängen, vi duschar i duschrummet, vi leker i vattenattraktionerna, vi njuter 
i bastun osv.
 Ett bättre ord vore badhus. I ett sådant hus kan finnas en hall eller ett 
rum där vi simmar i och det rummet kan vi med rätta kalla simhallen. Där 
vi bastar kallar vi för bastun. Där vi klär om kallar vi för omklädningsrum.
Det blir lite konstigt om någon går till Simhallen och frågar i receptionen 
efter badmästaren – svaret kan bli att hon är i simhallen. Simhallen som 
ligger i simhallen?!
 Givetvis skall ägaren till huset få kalla sitt hus för vad den vill, men det 
underlättar för eventuella besökare om ordet ger en signal om vad det är 
för hus. För främlingar i kommunen kan ett bra namn tala om för gästen 
att här inne kan du finna det du söker.
 Finns det fler än ett badhus i kommunen kan det vara på sin plats att 
kalla dessa med olika namn, gärna fantasieggande namn. Eller som det 
blivit på andra publika byggnader, att man låter någon betala för att få sitt 
varunamn på byggnaden. Förmodligen för att tjäna pengar. Det vore klokt 
att där komplettera med ett tilläggsnamn som beskriver vad byggnaden 
kan användas till.
 Fundera gärna över om det namn ni givit åt byggnaden är ett bra namn. 

Torsten Wikenståhl

Mer gubbslem i värmen

Algen gubbslem som bildar kraftiga 
blomningar i sjöar på sensommaren 
blir allt vanligare, meddelar TT. 
 – Pågående miljöförändringar gör 
nämligen att vattnet i svenska sjöar 
blir både brunare och varmare, 
säger Karin Johansson som skrivit 
en avhandling vid Sveriges lantbruks-
universitet (SLU). Vissa djurplankton 
äter gubbslem och Johansson före-
slår därför att de fiskar som äter 
plankton ska tas ur sjöarna för att 
motverka ökningen av alger.

Svett blir dricksvatten

Uppfinnaren Andreas Hammar 
visade en maskin som kan utvinna 
dricksvatten ur svettiga kläder på 
Gothia Cup i Göteborg. Svett-
maskinen är ett samarbete mellan 
Unicef och Gothia Cup för att upp-
märksamma bristen på rent vatten i 
världen. Under veckan kunde spelare 
och besökare donera svett som 
sedan renades till vatten. För varje 
glas renad svett som någon drack 
skänkte olika sponsorer pengar till 
Unicefs arbete för rent vatten, infor-
merade TT.



sudoku
en utmaning för klurigt badfolk

Vinnare i förra Sudoku (nr 5/16) blev: 5 trisslotter Gustav Nilsson, Boden, 4 trisslotter Christian Andersson, 
Spånga Sundby, 3 trisslotter Gunilla Ryckertz, Järbo, 2 trisslotter Conny Andersson, Kalix och 1 trisslott Made-
leine Konkoinen, Boden.  Rätt lösning (nr 5/16): 928361.

Skicka lösningen (nr 6/16) till: Björn Svedberg, Berberisvägen 3, 266 52 Vejbystrand. 
Lösningen skall vara insänd senast den 20 oktober 2016. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Badmästaren.

Namn:  Adress:

Postnr:

9 6 2 3 7 8

9 3 1 6 5

7 8 2 7 5 4

4 2 4 5 8 1

6 8 1 8 1 6

1 2 3 6 3 2

8 2 4 8 3 5 4

9 3 8 1 7 2 3 8 5

1 8 2 9 1 6 3 4 2

1 7 3 4 4 2 1 8 6 7

2 4 7 8

3 5 8 7 4 3

9 1 5 6 8 2 1 7

5 2 2 1 4 6 9

1 8 7 9 3 7 3 9 6 2

3 4 8 5 7 4 5 1 2 3 9

9 5 8 1 8 9 3

1 7 4 1 2 4 7

2 6 4 1 9 3 9 1 8

3 1 7 1 9 4

5 3 6 9 2 4 2 7 8 9 6

5 2 9 3 7 1 9 2 6 7

1 7 2 5 4 2 8 4

7 6 3 9 4 6 8 5

7 1 3 8 2 5 8 1 6 4 5 7 9

9 2 6 6 9 4 1

8 2 7 1 6 8 9 4
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Under ett antal år så har 
jag dragits med inflam-
mationer i mina höfter. 
Ibland har det varit så 
besvärligt att jag knappt 
kunnat gå. Ingen vet väl 
egentligen vad det berott 
på och dia gnoserna har 
varit många och behand-
lingarna likaså. Framför-
allt så har jag knaprat en 

del inflammationshämmande mediciner ... det har jag inte 
varit riktigt bekväm med förutom att värken försvunnit 
förstås.
 Jag. Som alltid tränat så mycket. Sprungit många mil. 
Lyft tunga vikter. Body combat. Dansat ... You name it. Nu 
var det bara långa promenader med backträning jag fixa-
de och efter ett sådant ”pass” var höfterna helt kaputt ... 
deppigt värre för en träningstok som jag. Något danspass 
emellanåt med jordens värk efteråt ... nä, fy sjutton va’ les-
samt det var.

 Med en åsnas envishet har jag testat en hel del anti-
inflammatoriskt via kosten, t.ex. nyponpulver som också 
fungerade bra period vis, men inte alls andra perioder.
 En dag kom jag att tänka på gurkmeja. Gurkmeja som 
ger curryn dess kraftigt gula färg. Gurkmeja som ofta an-
vänds i indisk mat. Gurkmeja som ibland används som 
färgämne (t.ex. ull). Gurkmeja som i vissa kulturer an-
vänds som läkemedel. Gurkmeja som är en släkting till 
ingefäran. Och inge färan har ju vissa antiinflammatoris-
ka egenskaper. Det var i alla fall så jag började fundera på 
gurkmejan. Genom inge färan alltså : )
 Så. Jag läste på en hel del om gurkmeja och klev sedan 
in på standes Hälsokost och köpte mig en påse gurkmeja. 
Rekommenderades 1 tsk–1 msk pulver om dagen. 
 Sagt och gjort. För knappt ett år sedan började jag till-
sätta 1 tsk gurkmeja i min morgon-smoothie. Inte helt 
kompis med smaken till en början, men nu älskar jag den! 
Jag pyttsar i mer än 1 tsk idag, också för jag verkligen gillar 
smaken!
 Hur som helst – ingen effekt överhuvudtaget de förs-
ta 1–2 månaderna. Sedan började det hända grejer. Och 

ännu mera grejer. Lite styrketräning igen. Försiktigt som 
attan. Några gruppträningspass emellanåt. Lite jogging 
här och där under mina promenader. Ont lite här och då 
mellan varven fortfarande, men längre och längre mellan 
gångerna. 
 Och nu! Ingenting! Absolut ingenting. Jo, en gång i 
somras när jag trodde att jag kunde göra ett upphopp och 
sedan en knäböj vid landningen ... det ångrar jag nu, om 
jag säger så.
 Det finns över 7 000 studier om curcumin som är den 
aktiva ingrediensen i gurkmejan. Här nedan har jag listat 
bara lite grand om vad gurkmejan anses kunna göra.
• Minskar inflammationer 
• Stärker och förbättrar matsmältningen
• Stödjer hälsosam leverfunktion 
• Är renande för blodet.
• Ger skydd mot ateroskleros (åderförfettning/åderför-

kalkning)
• Ökar ledernas flexibilitet och minskar svullnaden vid 

ledgångsreumatism.
• Ökar insulinkänsligheten och reglerar blodsockernivån.

• Sänker det inflammations-relaterade kolesterolet LDL 
och ökar det goda HDL kolesterolet Förhindrar kostin-
ducerad fettlever. 

 M.m., m.m. Det finns ofantligt att läsa om gurkmejan 
och dess fantastiska egenskaper. Den anses också skydda 
mot Alzheimers (här finns det massa forskning att läsa) 
och ska även ha en tumörhämmande effekt. 
 Jag är hur som helst glad att jag hittade fram till gurk-
mejan, trots att det tog en massa år med smärta som jag 
kunnat vara utan. Nu vill jag inte vara utan det gula pulv-
ret . Varje dag. I min smoothie. Missar jag på morgonen av 
någon anledning tar jag igen det senare. Och jag mår så 
himla bra av det. Sprang till och med 5 km häromdan och 
var glad som ett barn på julafton efter den turen. Trots att 
jag tidigare kunde springa betydligt längre. För mig var det 
i alla fall en seger på ett sätt. 
 Ha det gott, gott folk! Hoppas vi får en härligt aktiv 
höst! 
 Bästa badhälsningar från mig,

Ulla-Karin Solum, Borlänge

Tips från Coachen!
Gurkmeja
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Analysutrustning

ENWA BADANLÄGGNINGAR AB
Besöksadress:		
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad, 
Box 5059, 650 05 Karlstad 
Tel. 054-777 27 00 
karlstad@enwa,com  
www.enwa.se

GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta 
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00 
info@gamiva.se, www.gamiva.se

PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby 
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80 
info@pahlen.se  
www.pahlen.se

POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika 
Besöksadress:		
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika 
Tel. vxl: 0570-777 200 
www.poolwater.se

Antidrunknings- 
system

DAVO AS
Drukningsalarmen SwimEye™ 
Auglendsmyrå 17b 
4016 Stavanger, Norge 
Tel. +47-958 20 005  
post@davo.no  
www.davo.no

VATTENKVALITÉ AB
Poseidon – badvaktens tredje öga
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg 
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51 
info@vattenkvalite.com  
www.vattenkvalite.com

Avfuktare

FUKTKONTROLL AB
Box 7313, 187 14 Täby 
Tel. 08-792 11 55, fax 08-792 55 59 
info@fuktkontroll.com  
www.fuktkontroll.com

MENAIR AB
Ta inga risker, välj Menairs service- 
tekniker för totalservice! 
Terminalgatan 1, 235 39 Vellinge 
Tel. 040-45 33 80 
info@menair.se 
www.menair.se

MENERGA AB
Simhallsklimatisering · Komfortventila-
tion · Processklimatisering · Auktorise-
rad teknisk service
Tel. 016-51 48 80 
kontakt@menerga.com 
www.menerga.com/se

MUNTERS EUROPE AB
Box 1150, 164 26 Kista 
Tel. 08-626 63 00 
airtreatment@munters.se 
www.munters.se 

Badkläder

AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy  
badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten 
Tel. 08-774 80 65 
info@awpdesign.se  
 www.aquarapid.se

BADMÄSTARN
S:t Eriksgatan 77, 113 32 Stockholm 
Tel. 08-31 15 40, fax 08-34 50 30 
Info@badmastarn.se 
www.badmastarn.se

VATTENKVALITÉ AB
Aqua Drolics barnpooler 
Projektering • Montering • Underhåll 
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg 
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51 
info@vattenkvalite.com  
www.vattenkvalite.com

Bastu & Tillbehör

EXACTA SWEDEN AB
Bastubacken, Stenkvista,  
635 19 Eskilstuna 
Tel. 016-13 70 00, fax 016-13 77 66 
mail@exacta-sweden.com 
www.exacta-sweden.com

GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta 
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00 
info@gamiva.se  
www.gamiva.se

Bassänglyftar

ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:		
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad, 
Box 5059, 650 05 Karlstad 
Tel. 054-777 27 00 
karlstad@enwa.com 
www.enwa.se

INVARMEX I SVERIGE AB
Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg 
Tel. 031-709 27 90 
info@invarmex.se,  
www.invarmex.se

POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika 
Besöksadress:		
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika 
Tel. Vxl: 0570-777 200 
www.poolwater.se

Bassäng- 
renoveringar

ALNÖ DESIGN & PRODUKTION AB
Adress	kontoret:	
Östra långgatan 5C, 852 36 Sundsvall 
Adress	fabriken:	
Stampuddsvägen 9, 863 33 Sundsbruk 
Tel. 0703-36 32 29 
info@alnodesign.se  
www.alnodesign.se

ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:		
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad, 
Box 5059, 650 05 Karlstad 
Tel. 054-777 27 00 
karlstad@enwa.com 
www.enwa.se

INVARMEX I SVERIGE AB
Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg 
Tel. 031-709 27 90 
info@invarmex.se,  
www.invarmex.se

LINNÉASHOPEN 
Märstagatan 4, 753 23 Uppsala 
Tel. 018-18 28 30, fax 018-29 14 20 
order@linneashopen.se,  
www.linneashopen.se

SWIMCOACH INTERNATIONAL AB
Speedo
P.O. Box 7400, SE-187 41 Täby 
Tel. +46-8 59250165, 
 fax +46-8 59250145 
info@swimcoach.se  
www.swimcoach.se

SWIMPARTNER SWEDEN
Björknäs Torg 5, 132 40 Saltsjö-Boo 
Tel. 08-86 63 00, fax 08-86 63 01 
info@swimpartner.com  
www.swimpartner.com

SWIMSHOP,  
KLUBBEN SPORT & FRITID
Västmannag. 77, 113 26 Stockholm 
Tel. 08-644 73 10 
info@swimshop.se 
www.swimshop.se  
www.klubbensport.se

Badleksaker

AQUA LEK-TERAPI-REHAB
Häradsudden, 742 91 Östhammar 
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20 
aqua@aquaprodukter.se 
www.aquaprodukter.se

AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy  
badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten 
Tel. 08-774 80 65 
info@awpdesign.se  
www.aquarapid.se

FREKER SPORT
Tönnes väg 6, 263 77 MÖLLE 
Tel. 042-34 76 70, fax 042-34 77 80 
e-post: info@freker.se  
www.freker.se

LINNÉASHOPEN
Märstagatan 4, 753 23 Uppsala 
Tel. 018-18 28 30, fax 018-29 14 20 
order@linneashopen.se  
www.linneashopen.se

SWIMSHOP,  
KLUBBEN SPORT & FRITID
Västmannag. 77, 113 26 Stockholm 
Tel. 08-644 73 10 
info@swimshop.se 
www.swimshop.se  
www.klubbensport.se

Badrockar

AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy  
badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten 
Tel. 08-774 80 65 
info@awpdesign.se  
www.aquarapid.se

Badtillbehör

AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy  
badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten 
Tel. 08-774 80 65 
info@awpdesign.se  
www.aquarapid.se

Barnbassänger

ALNÖ DESIGN & PRODUKTION AB
Adress	kontoret:	
Östra långgatan 5C, 852 36 Sundsvall 
Adress	fabriken:	
Stampuddsvägen 9, 863 33 Sundsbruk 
Tel. 0703-36 32 29 
info@alnodesign.se 
www.alnodesign.se

MAPEI AB
Smidesvägen 10, 171 41 Solna 
Tel. 08-525 090 80  
info@mapei.se,  
www.mapei.se

MIRENA BADPRODUKTER
Box 73, 296 21 Åhus 
Tel. 0392-130 90, fax 044-24 74 35 
www.mirena.se  
info@mirena.se

BASSÄNGVÅRD AB
Besiktning av keramiska beklädnader
Telegrafgatan 36, 149 41 Nynäshamn 
Tel. 070-228 68 63 
info@gmail.com 
www.bassangvard.se

Bassäng- 
täckningar

ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksaress:		
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad, 
Box 5059, 650 05 Karlstad 
Tel. 054-777 27 00 
karlstad@enwa.com 
www.enwa.se

GULLBERG & JANSSON AB (publ)
#1 inom poolvärmepumpar och  
pooltak till offentliga bad 
Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg 
Tel. 042-311 15 0, fax 042-34 02 10 
info@gullbergjansson.se 
www.gullbergjansson.se

INVARMEX I SVERIGE AB
Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg 
Tel. 031-709 27 90 
info@invarmex.se  
www.invarmex.se

MENAIR AB
Ta inga risker, välj Menairs service- 
tekniker för totalservice! 
Terminalgatan 1, 235 39 Vellinge 
Tel. 040-45 33 80 
info@menair.se 
www.menair.se

MIRENA BADPRODUKTER
Box 73, 296 21 Åhus 
Tel. 0392-130 90, fax 044-24 74 35  
info@mirena.se  
www.mirena.se

POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika 
Besöksadress:		
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika 
Tel. vxl: 0570-777 200 
www.poolwater.se

Besiktningar

INSPECTA SWEDEN AB
Ackrediterat kontrollorgan. Besikt-
ning av vatten rutschbanor över hela 
landet.
Box 30100, 104 25 Stockholm 
Tel. 08-5011 3000, fax 08-5011 3001 
www.inspecta.com

NORCONSULT AB
Storgatan 42, 352 32 Växjö 
Tel. 0470-70 76 00  
Theres Svenssons gata 11,  
417 55 Göteborg 
Postadress:		
Box 8774, 402 76 Göteborg 
Tel. +46-31 50 70 00,  
 fax +46-31 50 70 10 
fredrik.loof@norconsult.com 
www.norconsult.se

Biljett/Kassa/ 
Entrésystem

ACTOR SMART VISITOR SYSTEM
Gör er tillgänglig dygnet runt med 
Smartbook: bokning, kassa o inpas-
sering, web · aktivitets- o passbok-
ning, föreningsregister · autogiro, 
fakturatjänster · klimatsmart fastig-
hetsstyrning · integration med Actic, 
Assa-Arx, Gantner, Gotschlich, Metra
Tel. 026-65 69 00, info@actor.se,  
www.actor.se

ENTRY EVENT AB
Göteborgsvägen 52, 431 37 Mölndal 
Tel. 031-361 90 00 
info@entryevent.se 
www.entryevent.se

GANTNER TECHNOLOGIES AB
Arkipelagen Företagscenter 
Stora Åvägen 21, 436 34 Askim 
Peter: Tel. 0708-35 15 96  
 peter@gantner.se 
Robert: Tel. 0709-24 44 25 
 robert@gantner.se 
www.gantner.se

SKIDATA Scandinavia AB
Årstidsvägen 13, 665 35 Kil 
Tel. 0554-68 95 00, fax 0554-68 95 10 
info@skidata.se 
www.skidata.se

Bokningssystem

ACTOR SMART VISITOR SYSTEM
Gör er tillgänglig dygnet runt med 
Smartbook: bokning, kassa o inpas-
sering, web · aktivitets- o passbok-
ning, föreningsregister · autogiro, 
fakturatjänster · klimatsmart fastig-
hetsstyrning · integration med Actic, 
Assa-Arx, Gantner, Gotschlich, Metra
Tel. 026-65 69 00, info@actor.se,  
www.actor.se

IDAVALL DATA AB
Box 133, 361 22 Emmaboda 
Tel. 0471-136 00, fax 0471-120 78 
kontoret@idavall.se 
www.idavall.se

Bottensugar

ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:		
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad, 
Box 5059, 650 05 Karlstad 
Tel. 054-777 27 00 
karlstad@enwa.com,  www.enwa.se

GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta 
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00 
info@gamiva.se 
www.gamiva.se

PIRTEC-PIRAYA TECHNOLOGY AB
Industrivägen 21, 151 38 Södertälje 
Tel. 08-503 879 61, fax 08-503 879 63, 
 service tel. 08-503 879 62 
info@pirtec.se,  www.pirtec.se

POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika 
Besöksadress:		
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika 
Tel. vxl: 0570-777 200 
www.poolwater.se

WEDA AB
Underwater cleaning technology 
Wedavägen 4 A, 152 42 Södertälje
Tel. 08-550 325 50, fax 08-550 310 50 
info@weda.se 
www.weda.se
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Bubbelpooler

GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta 
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00 
info@gamiva.se,  www.gamiva.se

Rostfritt utförande
INVARMEX I SVERIGE AB
Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg 
Tel. 031-709 27 90 
info@invarmex.se,  www.invarmex.se

POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika 
Besöksadress:		
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika 
Tel. vxl: 0570-777 200 
www.poolwater.se

VATTENKVALITÉ AB
OSPA Schwimbadtechnik
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg 
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51 
info@vattenkvalite.com  
www.vattenkvalite.com

Burkinis

AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy  
badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten 
Tel. 08-774 80 65 
info@awpdesign.se  
www.aquarapid.se

BADMÄSTARN
S:t Eriksgatan 77, 113 32 Stockholm 
Tel. 08-31 15 40, fax 08-34 50 30 
Info@badmastarn.se 
www.badmastarn.se

Design

MAPEI AB
Smidesvägen 10, 171 41 Solna 
Tel. 08-525 090 80  
info@mapei.se  
www.mapei.se

Desinfektion

GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta 
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00 
info@gamiva.se 
www.gamiva.se

PERMASCAND AB
Box 42,  
Folkets Husvägen 50,  
840 10 Ljungaverk 
Tel. 0691-355 00
www.permascand.com

Doserings- 
anläggningar

ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:		
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad, 
Box 5059, 650 05 Karlstad 
Tel. 054-777 27 00 
karlstad@enwa.com 
www.enwa.se

GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta 
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00 
info@gamiva.se  
www.gamiva.se

PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby 
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80 
info@pahlen.se  
www.pahlen.se

POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika 
Besöksadress:		
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika 
Tel. vxl: 0570-777 200 
www.poolwater.se

Glasfiberlining

ALNÖ DESIGN & PRODUKTION AB
Adress	kontoret:	
Östra långgatan 5C, 852 36 Sundsvall 
Adress	fabriken:	
Stampuddsvägen 9, 863 33 Sundsbruk 
Tel. 0703-36 32 29 
info@alnodesign.se 
www.alnodesign.se

Garantikontroll 
vattenrutschbanor

WATER SLIDE SERVICE 
AQUA SPA RELAX
Service • Reparationer • Demonte-
ring • Montering • Pictogram 
Hagaströmsvägen 154, 818 92 Valbo 
Mobil 0703-70 02 31 
 tel. 026-13 13 50

Halkskydd

FREKER SPORT
Tönnes väg 6, 263 77 MÖLLE 
Tel. 042-34 76 70, fax 042-34 77 80 
e-post: info@freker.se  
www.freker.se

Handdukar

BADMÄSTARN
S:t Eriksgatan 77, 113 32 Stockholm 
Tel. 08-31 15 40, fax 08-34 50 30 
Info@badmastarn.se 
www.badmastarn.se

Hygienartiklar

BADMÄSTARN
S:t Eriksgatan 77, 113 32 Stockholm 
Tel. 08-31 15 40, fax 08-34 50 30 
Info@badmastarn.se 
www.badmastarn.se

SWIMCOACH INTERNATIONAL AB
P.O. Box 7400, SE-187 41 Täby 
Tel. +46-8 59250165, 
 fax +46-8 59250145 
info@swimcoach.se  
www.swimcoach.se

Duschutrustning

HENO AB
Specialisten på duschar  
i offentlig miljö
Box 168, Grimstagatan 164 
162 12 Vällingby 
Tel. 08-15 11 75, fax 08-16 75 29 
heno@heno.se  
www.heno.se

VVS-AGENTURER AB
Travbanegatan 1, 213 77 Malmö 
Tel 040-680 32 50 
info@vvsagenturer.se  
www.vvsagenturer.se

Egenkontroll

EQ SOFT AB
Magasinsgatan 12,  
437 37 Kungsbacka 
Tel. 031-76 28 550  
info@eqsoft.se

Filtermaterial & 
Kemikalier

BRENNTAG NORDIC AB
Box 2040, 183 02 Täby 
Tel. 08-544 707 50, fax 08-792 30 17 
info@brenntag-nordic.com 
www.brenntag-nordic.com

ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:		
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad, 
Box 5059, 650 05 Karlstad 
Tel. 054-777 27 00 
karlstad@enwa.com 
www.enwa.se

GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta 
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00 
info@gamiva.se  
www.gamiva.se

Filter- 
utrustningar

GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta 
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00 
info@gamiva.se  
www.gamiva.se

PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby 
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80 
info@pahlen.se  
www.pahlen.se

Floating

FLOATINGREST  
INTERNATIONAL AB
Bergshyddebacken 5, 187 76 Täby 
Tel. 070-715 76 62 
floatingrest@gmail.com 
www.floatingrest.com

VATTENKVALITÉ AB
OSPA Floating SPA 
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg 
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51 
info@vattenkvalite.com  
www.vattenkvalite.com

Första hjälpen- 
produkter

FERNO NORDEN AB
Sjukvårdsutrustning & Defibrillatorer 
Kardanvägen 37, 461 38 Trollhättan 
Tel. 0520-42 02 00 
fab@fernonorden.com  
www.fernonorden.com

Förvaring

FREKER SPORT
Tönnes väg 6, 263 77 MÖLLE 
Tel. 042-34 76 70, fax 042-34 77 80 
e-post: info@freker.se  
www.freker.se

Hår- & handtorkar

TOP INDUSTRI AB
Slöjdgatan 23, 703 63 Örebro 
Tel. 019-16 41 30, fax 019-16 41 49 
info@topindustri.se  
www.topindustri.se

Höj-/sänkbara  
bottnar

INVARMEX I SVERIGE AB
Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg 
Tel. 031-709 27 90 
info@invarmex.se  
www.invarmex.se

IT-system

EQ SOFT AB
Magasinsgatan 12,  
437 37 Kungsbacka 
Tel. 031-76 28 550  
info@eqsoft.se

Kakel & Klinker

BASSÄNGVÅRD AB
Besiktning av keramiska beklädnader
Telegrafgatan 36, 149 41 Nynäshamn 
Tel. 070-228 68 63 
info@gmail.com 
www.bassangvard.se

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB
Box 501, 260 51 Ekeby 
Tel. 010-475 40 00 
info@cchoganas.se  
www.cchoganas.se

MAPEI AB
Smidesvägen 10, 171 41 Solna 
Tel. 08-525 090 80  
info@mapei.se  
www.mapei.se

Klorinatorer

PERMASCAND AB
Box 42  
Folkets Husvägen 50,  
840 10 Ljungaverk 
Tel. 0691-355 00 
www.permascand.com

Klädskåp

ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:		
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad, 
Box 5059, 650 05 Karlstad 
Tel. 054-777 27 00 
karlstad@enwa.com 
www.enwa.se

MENAIR AB
Ta inga risker, välj Menairs service- 
tekniker för totalservice! 
Terminalgatan 1, 235 39 Vellinge 
Tel. 040-45 33 80 
info@menair.se,  www.menair.se

SONESSON INREDNINGAR AB
Malmö - Göteborg - Stockholm -  
Sundsvall 
Tel. 040-38 39 00 
www.sonesson.se

Konsulter

NORCONSULT AB
Storgatan 42, 352 32 Växjö 
Tel. 0470-70 76 00  
Theres Svenssons gata 11,  
417 55 Göteborg 
Postadress:		
Box 8774, 402 76 Göteborg 
Tel. +46-31 50 70 00,  
 fax +46-31 50 70 10 
fredrik.loof@norconsult.com 
www.norconsult.se

PROJEKTANALYS AB
i Södetälje 
Erik Eriksson, 070-63 33 105 
Bror Gustafsson, 070-41 35 375 
info@projektanalys.net 
www.projektanalys.net 
Förstudie inför ombyggnad, konsul- 
tation och besiktningar av badvatten- 
rening.

Legionella- 
saneringar

HENO AB
Specialisten på duschar  
i offentlig miljö
Box 168, Grimstagatan 164 
162 12 Vällingby 
Tel. 08-15 11 75, fax 08-16 75 29 
heno@heno.se 
www.heno.se

WECANTECH AB
Annelund Vidbo, 195 94 Märsta 
Tel 08-591 470 80, 08-594 125 10 
www.wecantech.se

Lås

ACTOR SMART VISITOR SYSTEM
Västra vägen 52, 803 24 Gävle 
Tel. 026-65 69 00, fax 026-10 13 15 
info@actor.se 
www.actor.se

GANTNER TECHNOLOGIES AB
Arkipelagen Företagscenter 
Stora Åvägen 21, 436 34 Askim 
Peter: Tel. 0708-35 15 96  
 peter@gantner.se 
Robert: Tel. 0709-24 44 25 
 robert@gantner.se  
www.gantner.se

XBO SECURITY SYSTEMS AB
Box 42046, 126 12 Stockholm 
Tel. 08-19 06 00, fax 08-19 06 05 
info@xbo.se  
www.xbo.se
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Massage &  
kroppsvårds- 

produkter

DREAMWATERLOUNGE.SE 
SOL OCH MASSAGE AB
Box 5006, 121 05 Johanneshov 
Tel. 08-28 59 59, 070-561 82 46 
info@dreamwaterlounge.se 
www.dreamwaterlounge.se

NATURKOSMETIKKOMPANIET/ 
CREAROME
Ullevi Enestorp 3, 594 91 Gamleby 
Tel. 0493-539 99, fax 0493-126 30 
www.naturkosmetikkompaniet.se 
 www.crearome.se 
info@naturkosmetikkompaniet.se

Motions- och 
Träningsredskap

NORDIC GYM AB
Nordic Gym träningsmaskiner, True 
och SportsArt konditionsmaskiner 
Box 1131, 821 13 Bollnäs 
Tel. 0278-242 10, fax 0278-159 66 
info@nordicgym.com 
www.nordicgym.com

MOTIONSKOMPANIET AB/ 
LIFE FITNESS
Life Fitness, Hammer Strength och  
PowerBlock 
Regattagatan 24 A, 723 48 Västerås 
Tel. 021-30 11 00, fax 021-30 11 60 
info@motionskompaniet.se 
www.lifefitness.se

Mätutrustning

ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:		
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad, 
Box 5059, 650 05 Karlstad 
Tel. 054-777 27 00 
karlstad@enwa.com 
www.enwa.se

GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta 
Tel. 0158-122 22, fax 0158-134 00 
info@gamiva.se  
www.gamiva.se

PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby 
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80 
info@pahlen.se  
www.pahlen.se

Plattsättning

INTEROC PLATTSÄTTNING AB
Mariehällsvägen 44 3 tr, 168 65 
Bromma 
Tel.: mobil 0725-39 03 06, 
 vxl. 08-20 05 10
kim.lipponen@interoc.se  
www.interoc.se

Projektering

NORCONSULT AB
Storgatan 42, 352 32 Växjö 
Tel. 0470-70 76 00  
Theres Svenssons gata 11,  
417 55 Göteborg 
Postadress:		
Box 8774, 402 76 Göteborg 
Tel. +46-31 50 70 00,  
 fax +46-31 50 70 10 
fredrik.loof@norconsult.com 
www.norconsult.se

PB TEKNIK
Vretenvägen 2, 171 54 Solna 
Tel. 08-564 859 50,  
 dir: 08-564 859 52, 0706-446 767 
Torbjorn.Lang@pbt.se 
www.pbt.se 

Serviceavtal

HYDRO SPORT AB
KANAB vattenrutschbanor
Tillverkning • Montering • Projekte-
ring  • Service 
Box 873, 801 31 Gävle 
Tel. 026-12 61 20, fax 026-12 67 20 
info@hydrosport-kanab.com 
www.hydrosport-kanab.com

WATER SLIDE SERVICE 
AQUA SPA RELAX
Service • Reparationer • Demonte-
ring • Montering • Pictogram 
Hagaströmsvägen 154, 818 92 Valbo 
Mobil 0703-70 02 31, tel. 026-13 13 50

Simglasögon & 
simmasker

AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy  
badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar 
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten 
Tel. 08-774 80 65 
info@awpdesign.se  
www.aquarapid.se

SWIMCOACH INTERNATIONAL AB
P.O. Box 7400, SE-187 41 Täby 
Tel. +46-8 59250165, 
 fax +46-8 59250145 
info@swimcoach.se  
www.swimcoach.se

SWIMPARTNER SWEDEN
Björknäs Torg 5, 132 40 Saltsjö-Boo 
Tel. 08-86 63 00, fax 08-86 63 01 
info@swimpartner.com  
www.swimpartner.com

Simhjälpmedel

AQUA LEK-TERAPI-REHAB
Häradsudden, 742 91 Östhammar 
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20 
aqua@aquaprodukter.se 
www.aquaprodukter.se

AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy  
badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar 
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten 
Tel. 08-774 80 65 
info@awpdesign.se  
www.aquarapid.se

BOJFRIEND SIMHJÄLPMEDEL
Storön 314, 952 91 Kalix 
Tel. 070-366 88 42  
info@bojfriend.nu,  www.bojfriend.nu

FREKER SPORT
Tönnes väg 6, 263 77 MÖLLE 
Tel. 042-34 76 70, fax 042-34 77 80 
e-post: info@freker.se 
www.freker.se

Redskap för  
vattenträning

AQUA 2 MUSIC AB
Aqua2music STORE - produkter för 
vatten träning
www.aqua2musicstore.se
AQUA 2 MUSIC - rörelsebanker och 
koreo grafiredskapet för vattengympa
www.aqua2music.se
AQUA 2 FOLLOW - färdigkoregrafe-
rade låtmanus för vattengympa
Aqua2music AB, Lindövägen 38 A, 
602 43 Norrköping 
maria@aqua2music.se 
www.fb.me/Aqua2music

AQUA LEK-TERAPI-REHAB
Häradsudden, 742 91 Östhammar 
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20 
aqua@aquaprodukter.se 
www.aquaprodukter.se

AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy  
badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar 
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten 
Tel. 08-774 80 65 
info@awpdesign.se  
www.aquarapid.se

FREKER SPORT
Tönnes väg 6, 263 77 MÖLLE 
Tel. 042-34 76 70, fax 042-34 77 80 
e-post: info@freker.se 
www.freker.se

Renings- 
anläggningar,  
pumpar m.m.

ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:		
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad, 
Box 5059, 650 05 Karlstad 
Tel. 054-777 27 00 
karlstad@enwa.com,  www.enwa.se

GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta 
Tel. 0158-122 22, fax 0158-134 00 
info@gamiva.se,  www.gamiva.se

PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby 
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80 
info@pahlen.se 
www.pahlen.se

POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika 
Besöksadress:		
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika 
Tel. vxl: 0570-777 200 
www.poolwater.se

Rostfria  
bassänger

INVARMEX I SVERIGE AB
Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg 
Tel. 031-709 27 90 
info@invarmex.se  
www.invarmex.se

Rostfria produkter

AQUA LEK-TERAPI-REHAB
Häradsudden, 742 91 Östhammar 
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20 
aqua@aquaprodukter.se 
www.aquaprodukter.se

INVARMEX I SVERIGE AB
Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg 
Tel. 031-709 27 90 
info@invarmex.se  
www.invarmex.se

PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby 
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80 
info@pahlen.se  
www.pahlen.se

Simmärken

SVENSKA LIVRÄDDNINGS-
SÄLLSKAPET
Johannesfredsv. 5, 168 69 Bromma 
Märkespoolen: Tel. 08-120 102 50 
Webshop:		
www.svenskalivraddningssallskapet.se

SVENSK SIMIDROTT
Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm 
Tel. 010-476 53 13 
info@svensksimidrott.se 
www.svensksimidrott.se 
Webshop:		www.ssfshopen.se

Skvalpränne- 
renovering

ALNÖ DESIGN & PRODUKTION AB
Adress	kontoret:	
Östra långgatan 5C, 852 36 Sundsvall 
Adress	fabriken:	
Stampuddsvägen 9, 863 33 Sundsbruk 
Tel. 0703-36 32 29 
info@alnodesign.se 
www.alnodesign.se

BASSÄNGVÅRD AB
Besiktning av keramiska beklädnader
Telegrafgatan 36, 149 41 Nynäshamn 
Tel. 070-228 68 63 
info@gmail.com 
www.bassangvard.se

Snorkel/ 
dykprodukter

SWIMCOACH INTERNATIONAL AB
P.O. Box 7400, SE-187 41 Täby 
Tel. +46-8 59250165,  
 fax +46-8 59250145 
info@swimcoach.se  
www.swimcoach.se

Status- 
besiktningar

BASSÄNGVÅRD AB
Besiktning av keramiska beklädnader
Telegrafgatan 36, 149 41 Nynäshamn 
Tel. 070-228 68 63 
info@gmail.com 
www.bassangvard.se

NORCONSULT AB
Storgatan 42, 352 32 Växjö 
Tel. 0470-70 76 00  
Theres Svenssons gata 11,  
417 55 Göteborg 
Postadress:		
Box 8774, 402 76 Göteborg 
Tel. +46-31 50 70 00,  
 fax +46-31 50 70 10 
fredrik.loof@norconsult.com 
www.norconsult.se

Städ och rengöring

GIPECO AB
Rengöringsmedel för sim-, bad- och 
sportanläggningar 
Kabelvägen 8, 553 02 Jönköping 
Tel. 036-18 19 00, fax 036-18 19 18 
www.gipeco.se  
info@gipeco.se 
Hornsbergstrand 65-67,  
112 16 Stockholm 
 0703-88 42 24, 
 magnus.lind@gipeco.se

STUNDAB — STÄD & UNDER-
HÅLLSPRODUKTER AB
Box 47159, 100 74 Stockholm 
Tel. 08-54 900 888, fax 08-54 900 887 
info@stundab.se  
www.stundab.se

TECNOVAP SCANDINAVIA AB
Spjutvägen 7, 175 61 Järfälla 
Tel. 08-590 860 90, fax 08-590 910 33 
info@tecnovap.se 
www.tecnovap.se

VATTENKVALITÉ AB
BIO-serien, rätt miljöval för ditt badhus
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg 
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51 
info@vattenkvalite.com  
www.vattenkvalite.com

Total- 
entreprenad

ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:		
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad, 
Box 5059, 650 05 Karlstad 
Tel. 054-777 27 00 
karlstad@enwa.com 
www.enwa.se

GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta 
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00 
info@gamiva.se 
www.gamiva.se

Undervattens- 
belysning

LED-typer
INVARMEX I SVERIGE AB
Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg 
Tel. 031-709 27 90 
info@invarmex.se  
www.invarmex.se

MALUX SWEDEN AB
Box 221, 891 25 Örnsköldsvik 
Tel. 0660-29 29 00 
info@malux.se 
www.malux.se

FOTO: UNDERVATTENSFOTOGRAFEN

HGB BACKSTRAND AB
Box 7210, 402 34 Göteborg 
Tel. 031-64 00 30, fax 031-54 58 54 
e-post: info@backstrand.se  
www.hgb.org

LINNÉASHOPEN 
Märstagatan 4, 753 23 Uppsala 
Tel. 018-18 28 30, fax 018-29 14 20 
order@linneashopen.se  
www.linneashopen.se

SWIMCOACH INTERNATIONAL AB
P.O. Box 7400, SE-187 41 Täby 
Tel. +46-8 59250165, 
 fax +46-8 59250145 
info@swimcoach.se  
www.swimcoach.se

SWIMPARTNER SWEDEN
Björknäs Torg 5, 132 40 Saltsjö-Boo 
Tel. 08-86 63 00, fax 08-86 63 01 
info@swimpartner.com  
www.swimpartner.com
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PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby 
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80 
info@pahlen.se 
www.pahlen.se

Undervattensfoto

UNDERVATTENSFOTOGRAFEN
Stationsvägen 5,  
262 61 Ängelholm 
Tel. 0703-10 72 12 
undervattensfotografen@gmail.com 
www.facebook/ 
 undervattensfotografen

Undervattens- 
reparationer

KAKELSERVICE 
BF DYKTEAM
Båtsmansgatan 13, 802 84 Gävle 
Tel. 073-427 54 15 
stefan.trassman@bfkakel.se 

BASSÄNGVÅRD AB
Besiktning av keramiska beklädnader
Telegrafgatan 36, 149 41 Nynäshamn 
Tel. 070-228 68 63 
info@gmail.com 
www.bassangvard.se

MAPEI AB
Smidesvägen 10, 171 41 Solna 
Tel. 08-525 090 80  
info@mapei.se 
www.mapei.se

Utbildning/ 
Konsultation

AQUA 2 MUSIC AB
AQUA EDUCATION - en del av 
Aqua2music (f.d. Må Bra Institutet) 
- utbildningar inom vattengympa & 
hydroterapi
www.aquaeducation.se 
Aqua2music AB, Lindövägen 38 A, 
602 43 Norrköping 
Tel: 011-18 23 00, 0705-12 83 94 
maria@aqua2music.se 
www.fb.me/Aqua2music

POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika 
Besöksadress:		
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika 
Tel. vxl: 0570-777 200 
www.poolwater.se

ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksaress:		
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad, 
Box 5059, 650 05 Karlstad 
Tel. 054-777 27 00 
karlstad@enwa.com 
www.enwa.se

LINNÉASHOPEN
Märstagatan 4, 753 23 Uppsala 
Tel. 018-18 28 30, fax 018-29 14 20 
info@linnea.se  
www.linneashopen.se

Utrustning 
Rehab-bassänger

AQUA LEK-TERAPI-REHAB
Häradsudden, 742 91 Östhammar 
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20 
aqua@aquaprodukter.se 
www.aquaprodukter.se

NORDIC GYM AB
Nordic Gym träningsmaskiner, True 
och SportsArt konditionsmaskiner
Box 1131, 821 13 Bollnäs 
Tel. 0278-242 10, fax 0278-159 66 
info@nordicgym.com 
www.nordicgym.com

HYDRO SPORT AB
KANAB vattenrutschbanor
Tillverkning • Montering • Projekte-
ring • Service
Box 873, 801 31 Gävle 
Tel. 026-12 61 20, fax 026-12 67 20 
info@hydrosport-kanab.com 
www.hydrosport-kanab.com

VATTENKVALITÉ AB
Klarer vattenrutschbanor 
Projektering • Montering • Service 
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg 
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51 
info@vattenkvalite.com  
www.vattenkvalite.com

Våtdräkter

AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy  
badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten 
Tel. 08-774 80 65 
info@awpdesign.se  
www.aquarapid.se

SWIMCOACH INTERNATIONAL AB
PO Box 7400, SE-187 41 Täby 
Tel. +46 8 59250165,  
 fax +46 859250145 
info@swimcoach.se 
www.swimcoach.se

UV-anläggningar

ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:		
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad, 
Box 5059, 650 05 Karlstad 
Tel. 054-777 27 00 
karlstad@enwa.com 
www.enwa.se

GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta 
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00 
info@gamiva.se  
www.gamiva.se

POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika 
Besöksadress:		
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika 
Tel. vxl: 0570-777 200 
www.poolwater.se

UV-dräkter

AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid, Ahiida burquini, Swimpy  
badblöjor, Gliss/Dove hygienartiklar
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten 
Tel. 08-774 80 65 
info@awpdesign.se  
www.aquarapid.se

Vattengympa- 
program

SONDs TRÄNINGSPROGRAM
Kompletta träningsprogram till musik, 
koreo grafier och rörelsebanker. Pro-
grammen finns i olika intensitet och 
längd, med och utan redskap.
www.sond.nu 
Kållesjö Mariedal 1, 517 91 Bollebygd, 
Tel. 0320 92355, 0705 904 083

Vattenrutschbanor

ALNÖ DESIGN & PRODUKTION AB
Adress	kontoret:	
Östra långgatan 5C, 852 36 Sundsvall 
Adress	fabriken:	
Stampuddsvägen 9, 863 33 Sundsbruk 
Tel. 0703-36 32 29 
info@alnodesign.se 
www.alnodesign.se

Värmeprodukter

GULLBERG & JANSSON AB (publ)
#1 inom poolvärmepumpar och  
pooltak till offentliga bad. 
Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg 
Tel. 042-311 15 0, fax 042-34 02 10 
info@gullbergjansson.se 
www.gullbergjansson.se

PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby 
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80 
info@pahlen.se  
www.pahlen.se

Värmeåtervinning
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta 
Tel. 0158-122 22, fax 0158-134 00 
info@gamiva.se,  
www.gamiva.se

POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika 
Besöksadress:		
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika 
Tel. vxl: 0570-777 200 
www.poolwater.se

Växter

CLASSIC TREES/GARTORPS AB
Bromsplan 6, 703 66 Örebro 
order@gartorps.se 
www.classictrees.se

VIG/VÄXTINREDNINGSGRUPPEN
Box 5902, 700 05 Örebro 
Tel. 070-421 49 00 
vig@vig.se  
www.vig.se 

Wet Vest

AQUA LEK-TERAPI-REHAB
Häradsudden, 742 91 Östhammar 
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20 
aqua@aquaprodukter.se 
www.aquaprodukter.se

TER SPORT
Tel. 0706-09 90 46 
tersport@telia.com 
www.tersport.com

Ångtvättar

TECNOVAP SCANDINAVIA AB
Spjutvägen 7, 175 61 Järfälla 
Tel. 08-590 860 90, fax 08-590 910 33 
info@tecnovap.se 
www.tecnovap.se

Simdiplom i olika färger

Svenska Badmästareförbundet har på begäran tagit fram sitt simskole-di-
plom i fyra olika färger. Detta för att simskoleelever som går flera omgångar
skall få ett diplom som är unikt. Det kostar 2:50 + moms per styck och man
beställer minst 100 stycken. 
Porto och en administrationskostnad på 15:- tillkommer. 

Simdiplomet finns i BLÅ, RÖD, GRÖN, och BRUN färg och är i A5-format.
Det kan beställas via förbundet på mobiltel. 0721-77 75 97 eller via mail: sved-
berg.bjorn@hotmail.com

Diplomen_Diplom  2014-03-04  14:11  Sida 1
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Klipp längs den streckade linjen 

BANKGIRO INBETALNING/GIRERING AVI  
Meddelande till betalningsmottagaren 

Betalningsavsändare (namn och postadress) Betalningsmottagare (endast namn) 

Belopp kronor 

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

öre Till bankgironr (ifylls alltid) 

BG
 1

30
 n

ov
.0

4

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

Varför ska man vara medlem i Svenska Badmästareförbundet?

Som	medlem	i	förbundet	får	du	inbjudan	till	kurser	och	träffar,	badkonfe	
renser	och	studieresor.	Är	du	medlem	deltar	du	för	ett	subventionerat	pris.		
	 Du	 får	 också	 Svenska	 Badmästareförbundets	 informationstidning	 Bad-
mästaren	direkt	hem	i	brevlådan	åtta	gånger	per	år.

Måste man vara badmästare för att kunna vara medlem?

Det	är	en	mycket	vanlig	feluppfattning,	att	man	måste	vara	badmästare	för	
att	få	vara	medlem.	Förbundet	verkar	för	utveckling	av	badanläggningar	
och	av	verksamhet	vid	bad	och	simhallar.	Så	alla	som	är	intresserade	av	bad	
och	badverksamhet	är	välkomna	som	medlem	i	förbundet.

Om man får tidningen Badmästaren, är man då automatiskt medlem?

Tidningen	Badmästaren	sänds	till	bland	annat	badanläggningar,	maskinis
ter,	kommuner	och	badutbildningar	 för	att	 sprida	 information.	Man	kan	
bli	medlem	bara	genom	inbetalning	av	den	fastställda	medlemsavgiften.	
Först	då	är	man	berättigad	till	subventionerade	avgifter	på	våra	olika	ar
rangemang.	Man	har	då	även	rösträtt	på	vår	kongress.
	 Tänk	 på	 att	 endast	 fysiska	 personer	 kan	 vara	 medlemmar.	 Badanlägg
ningar,	kommuner	och	företag	kan	bli	stödjande	medlem	i	förbundet.	De	
har	inte	subventionering	av	priset	på	våra	arrangemang	och	har	inte	röst
rätt	på	vår	kongress.	De	får	däremot	vår	informationstidning	Badmästaren	
åtta	gånger	per	år.
	 Du	är	medlem	under	kalenderåret	2016.

Vi	hoppas	på	ditt	medlemskap.

Med	badarhälsningar

SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET
Styrelsen

BLI MEDLEM 2016

1 5 0 0 0 5 5 1  3 1 1 4

svenska badmästareförbundet



www.miwex.se

SERVICE I TOPPKLA
SS

 ★
 S

N
A

B
BA LEVERANSER ★ PRIS

VÄ
R

D
A

 P
R

O
D

U
KT

ER ★

Handla hos

iii



iv

Posttidning B
svenska BadmästareförBundet
BerBerisvägen 3 | 266 52 vejBystrand

Järnmärket Bronsmärket Silvermärket Kandidaten Järnmagistern Bronsmagistern Silvermagistern Guldmagistern

1 km 5 km 10 km 25 km 50 km

Fjärilsimsmärket

Ryggsimsmärket

Bröstsimsmärket

Crawlmärket

PlumsarenHoppmärke 
järn

Hoppmärke 
brons

Hoppmärke 
silver

Hoppmärke 
guld

Simmärkena på affischen är inte i naturlig storlek.

Vattenpolobollen
guld

Vattenpolobollen
silver

Vattenpolobollen
brons

Pingvinen 
silver

Pingvinen 
guld

Sköldpaddan BläckfiskenBaddaren 
blå

Baddaren 
grön

Baddaren 
gul

Silverfisken Guldfisken Vattenprovet Vattenprovet 
öppet vatten

Hajen 
brons

Hajen 
silver

Hajen 
guld

Simborgarmärket  
2015

5-årsmärket 10-årsmärket

HOPPMÄRKEN

KILOMETERMÄRKEN Det finns även 100-, 250-, 500- och 1000-km märken.SIMBORGARMÄRKET Det finns även 40- och 50-års simborgarmärken.

MAGISTERMÄRKEN Det finns även guldemalj- och elitmagistermärken.

SIMSÄTTSMÄRKENPINGVINEN

FISKEN HAJEN VATTENPROVET

SKÖLD-
PADDAN

BLÄCK-
FISKEN

VATTENPOLOMÄRKEN

JÄRNMÄRKET – KANDIDATEN

25-årsmärket

BADDAREN

www.svensksimidrott.se

Nyhet!
Bläckfisken

Simmärkesbestämmelser 2016


