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Välkomna till

SYDKONFERENSEN 2019
Scandic Star Lund • 2-3 april 2019
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Missa inte en av 2019 års höjdpunkter inom Svenska Badmästareförbundet. Nu
pågår planeringen av två härliga dagar där det kommer finnas många möjligheter till
nätverkande och erfarenhetsutbyte badpersonal emellan men också mellan badpersonal och företag.
Konferensen riktar sig till er alla som jobbar inom badverksamhet från drifttekniker,

badvärdar, receptionspersonal och till er verksamhetschefer.
Inbjudan
och preliminärt program
Mer information kommer i nästa nummer av Badmästaren. Informationen kommer
också läggas upp på vår hemsida - www.svbadmf.se och på Facebook.
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Välkomna till Sydkonferensen i Lund den 2-3 april 2019.

Kallelse till
Svenska
Badmästareförbundets årsmöte

Mer information? Kontakta Christer Sörliden, christer.sorliden@lund.se
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Svenska Badmästareförbundets styrelse

Ordförande:
TIM GRENEBY
Kultur- och fritids-,
kontoret,
Etunavägen 14,
761 28 Norrtälje.
Tel. 0176-746 36.
E-post: tim.greneby@norrtalje.se
Har övergripande ansvar för förbundets
verksamhet och ansvarig utgivare
för tidningen Badmästaren.

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

Vice ordförande:
Lotta Loshammar
Tornbergets Fastighetsförvaltning 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.

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.

Sekreterare:
Marie
Nordblom
Badkonsult,
Lerdala, Blommedalen,
540 17 Lerdala.
Tel. 0708-78 24 10.
E-post:
blommedalen111@gmail.com
Jobbar med utbildningsfrågor.

Ledamot:
Jonas Andersohn
Simhallschef,
Simhallen Härnösand,
Brunnshusgatan 2
871 31 Härnösand.
Tel. 0611-34 81 79,
Mobel 0703-93 01 78.
E-post:
jonas.andersohn@harnosand.se

Ledamot:
ChristA Dahlqvist
Avd. Bad Umeå /
Umeå Fritid,
901 84 Umeå.
Tel. 090-16 66 02.
Mobil 0706-99 34 45.
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
Ledamot:
Sara Hammar
Forshallsbadet,
Tidaholm
Forsgatan 7,
522 31 Tidaholm.
Tel. 0739-94 78 37.
E-post:
sara.hammar@tidaholm.se

Simdiplom i
olika färger
Svenska Badmästareförbundet har på begäran
tagit fram sitt simskole-diplom i fyra olika färger.
Detta för att simskoleelever som går flera
omgångar skall få ett diplom som är unikt.
Det kostar 2:50 kr + moms per styck och
man beställer minst 100 stycken.
Porto och administrationskostnad tillkommer.
Simdiplomet finns i färgerna
BLÅTT, RÖTT och GRÖNT och
        är i A5-format.
       
       
       
       

Det kan beställas via förbundet
på mobiltel. 0721-77 75 97
eller via mejl:
svedberg.bjorn@hotmail.com

Svenska Badmästareförbundet · Box 1035 · 262 21 Ängelholm
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Ordförande har ordet

Hej

alla badfantaster

Hoppas ni haft det bra sedan sist! Höstlovet, eller läslovet som det numera
heter, har passerat och jag antar att det varit full fart på era badanlägg
ningar runtom i landet.
Jag skulle vilja diskutera rekrytering av personal i denna ledare. Jag sitter
med i flera olika sammanhang där det diskuteras utbildning och rekryte
ring inom bad. Vi är i regel alltid överens om att det är svårt att rekrytera
utbildad personal och att det finns ett stort behov av både kortare och
längre utbildningar inom bad. Min uppfattning är också att många bad re
kryterar personal från närliggande branscher, såsom hotell och restaurang,
gym och gruppträning, detaljhandeln med flera för att sedan lära upp och
utbilda personalen.
Inblandade i dessa diskussioner är flera aktörer och förutom Svenska Bad
mästareförbundet har yrkeshögskolan Skellefteå, Svenska Badbranschen,
Svenska Livräddningssällskapet, Kommunal och ett antal badanläggning
ar från olika delar av landet diskuterat detta i olika konstellationer och vid
olika tillfällen. Jag får ofta frågan hur rekryteringsläget runtom i landet ser
ut och även om jag tror mig ha hyfsad koll på läget, vill jag gärna höra från
just dig hur det ser ut på din anläggning och i din kommun.
Behöver ni rekrytera personal ofta? Är det många sökande till era tjänster?
Har de sökande rätt kompetens? Hur länge stannar de som ni rekryterar?
Hör gärna av er till mig på mejl tim.greneby@norrtalje.se eller telefon och
berätta, så att jag får en bättre och aktuell bild av läget runtom i landet, när
det gäller rekrytering.
Jag vill som avslutning passa på att tipsa om Sydkonferensen i Lund som
ni kan läsa mer om i detta nummer och förhoppningsvis kan känna att ni
vill anmäla er och vara på plats. Vi kommer också att starta upp en om
gång 3 av vår ledarskapsutbildning, som Elisabeth Strömberg och Anette
Berglund håller i, som ni också kan läsa mer om i detta nummer.
På återhörande!
Tim Greneby

Tim Greneby
Ordförande
Svenska Badmästareförbundet
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____________________Kalendarium 2019____________________
15–18 januari Quality Hotel Royal Corner, Växjö

Vattenrening vid offentliga bad

· 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. Information och kontakt: lotta.loshammar@tornberget.se

Eriksdalsbadet, Stockholm

14–15 mars, 11–12 april, 9–10 maj

Kurs i hållbart ledarskap

avser chefer på bad- och fritidsanläggningar
Kurs uppdelad i tre utbildningstillfällen. Arbetssättet under utbildningen är utvecklingsinriktat och bygger på dialog och erfarenhetsutbyte, varvat med föreläsningar. Innehållet i utbildningen utgår från Marvin Weisbords teori ”6 Box model”. Vi kopplar den till att leda och organisera bad- och fritidsanläggning. Information och kontakt: anette.berglund@skelleftea.se eller elisabeth.stromberg@varmdo.se

2–3 april Scandic Star, Lund

Sydkonferensen 2019
Missa inte en av 2019 års höjdpunkter inom Svenska Badmästareförbundets planerade kurs- och
konferensutbud. Konferensen riktar sig till alla Er som jobbar inom badverksamhet vid offentliga bad.
Konferensen är skräddarsydd för drifttekniker, badvärdar, receptionspersonal, simlärare, verksamhetsutvecklare och chefer. Annons kommer också att läggas upp på vår hemsida www.svbadmf.se
och på Facebook. Kontakt och information: christer.sorliden@lund.se

Tivolibadet, Kristianstad

15–16 april

Badbevakarutbildning
Utbildningen syftar till att ge den kompetensnivå och de färdigheter som erfordras för tjänstgöring
vid bassängbad. Här behandlas rollen som badbevakare och utbildning i HLR, akut omhändertagande
m.m. Kontakt och information: johanna.berg@kristianstad.se eller johanna.englund @kristianstad.se

30–31 maj

Quality Hotel Grand, Borås

Simlärarkonferens

Årets viktigaste mötesplats för simlärare och simskoleansvariga. I år blir det en renodlad
konferens med föreläsningar, på torra land, i utmärkta lokaler med aktuella föreläsare i ämnet. Information och kontakt: tim.greneby@norrtalje.se eller jonas.andersohn@harnosand.se

Stadsparksbadet, Borås

18–19 augusti

Inspirationsdagar H2O

Inspirationsdagarna är landets största inspirations- och utbildningstillfälle för professionella
ledare inom vattenträning. Detta meeting lockar varje år ”prova-på-sugna” badmedarbetare
från hela Sverige, i form av inspirationspass i olika former av vatten- och landbaserad träning
samt workout under ledning av Sveriges förnämsta instruktörer och H2O-föreläsare.
Kontakt och information: blommedalen111@gmail.com eller sara.hammar@tidaholm.se

Med engagemang sprider vi information och kunskap till våra medlemmar
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Aquarapid Shop Kvalitet – Design – Försäljningsoptimering

Svenska Badmästareförbundet
Kallelse till Årsmöte 2019

Motioner

till årsmötesförhandlingar 2019

Härmed kallas medlemmar i Svenska Badmästareförbundet
till årsmöte.
Plats: Scandic Star, Lund
Dag och tid: Tisdag den 2 april 2019, kl. 16.30
Under årsmötet presenteras verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning för 2018, revisionsrapport för samma period, verksamhetsplan och budget för 2019 samt val av styrelseledamöter,
revisorer och valberedning för kommande mandatperiod.
Motioner från medlemmar och styrelse kommer att avhandlas.
Årsmöteshandlingar lämnas ut till årsmötesdeltagare efter
medlemskontroll vid inpassering till årsmöteslokalen.
Se till att du har betalt din medlemsavgift!
Röstberättigade är betalande medlemmar och hedersmedlemmar
som är registrerade under 2019.
Björn Svedberg, förbundsadministratör

Valberedningen
informerar

Det är fortfarande tid kvar att föreslå
ledamöter till Svenska Badmästareförbundets styrelse och även lämna in
förslag på lämpliga kandidater till
valberedning och revisorer.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
avhålls under förbundets årsmöte,
tisdag 2 april 2019 klockan 16.30
vid Scandic Star, Lund,
under ”Sydkonferensen”.
Var god kontakta valberedningens
ordförande Ulf Isaksson, senast den
2 februari på telefon 0704-17 34 40
eller ulf.isaksson@proma.se

Visste du att...
... 1 miljon bakterier får en person
i sig som råkar svälja en milliliter
havsvatten. En människokropp
innehåller upp emot 100 miljarder
bakterier.
... Coca Cola har liksom annan läsk
ett högt innehåll av socker och
salter. Det har i vissa fall en gynn
sam effekt mot diarré. Omvänt kan
socker i sig ge illamående och för
värra tillståndet. På samma sätt kan
bubblorna lösa upp en trög mage,
medan själva kolsyran kan ge sur
mage.
8

Jag vill bara påminna om att det finns tid
kvar för Svenska Badmästareförbundets
registrerade medlemmar att inkomma
med motioner till årsmötesförhandling
arna. Årsmöte äger rum tisdag den
2 april kl 16.30, på Scandic Star, Lund,
i samband med ”Sydkonferensen”.
Motionerna skall vara förbundets kansli
tillhanda senast den 1 mars 2019.
Det går bra att maila över ett word
dokument på max en A4-sida till
svedberg.bjorn@hotmail.com eller
skicka brev till Svenska Badmästareför
bundet, Box 1053, 262 21 Vejbystrand.
Björn Svedberg, förbundsadministratör

Stipendieansökan

POOLMANS BÄSTA 2019
Vid varje årsmöte skall ett stipendium, Poolmans Bästa, delas ut. Priset
tillfaller någon person eller organisation som planerat, startat upp och ge
nomfört ett projekt, lokalt eller av riksintresse, som gagnat utvecklingen
av bad eller verksamhet i bad. Prissumman är 5 000–10 000 kronor bero
ende på om priset tillfaller en eller flera pristagare. Svenska Badmästare
förbundets styrelse beslutar om stipendiater och prissummans storlek. Pri
set utdelas vid förbundets årsmöte under Sydkonferensen, Scandic Star,
tisdag den 2 april 2019, kl 16.30. Stipendieansökan skall var förbundets
kansli tillhanda senast den 5 februari. Skicka ansökan via e-post till
svedberg.bjorn@hotmail.com.
Björn Svedberg, förbundsadministratör

... 700 000 burkar och flaskor pantades på de
svenska skidanläggningarna under förra skidsä
songen. Återvinningen motsvarar en energibespa
ring på 130 000 kWh, vilket räcker för att basta i
26 000 timmar.
... 7 % av världshaven är täckt av is – för tillfället.

Kä ra Tomten
När jag summerar allt jag fått,
kan jag nästan inte önska mig nått.
Är så tacksam för allt som hänt
låt mig berätta, nu när julen står på glänt.
Linus vår robot, han ligger i
tänka sig med kraft från solenergi!
Att stötta simsporten är vår mission
till exempel Swim Open, det ger oss motivation.
Detta år har vi målat med regnbågens färg
sponsrat stora event, det känns bra in i ben och märg!
I Åhus har vi byggt upp badet ”Kantarellen”
med det har vi jobbat sent in på kvällen,
både med VVS, markarbete och ventilation
vi har ansvarat för det mesta och resultatet blev kanon!
Vår simlina överallt man ser!
EM i Barcelona, Glasgow och mycket mer.
Vår nya personal lyser som tomtebloss!
De är riktiga stjärnor som kommit till oss!
Så tomten, jag önskar mig nog inget till jul.
Jo, fred på jorden… och lite snö vore kul!
Hälsningar från Marcus
& alla arbetskamrater på Malmsten

God Jul
&Gott
Nytt år

WE
WESUPPORT
SUPPORT2019
2019
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Ännu fler badbevakare åt Sverige
Återigen har vi haft det roliga uppdraget att utbilda nya
badbevakare. Under två långa dagar i Tivolibadets bas
sänger, har deltagare från olika delar av landet tränat för
olika situationer man som badbevakare kan ställas inför
samt fått försöka lösa olika dilemman, både i vatten och
på land.
Trots ett antal blåmärken och lite sega kroppar efter
första dagens livräddträning med bland annat upptag från
kant var deltagarna taggade på kommande dags lektioner
samt avslutande livräddningsprov. Ett prov som genom
fördes under Tivolibadets mest besökta dag på höstlovet.
Det var väldigt mycket folk i simhallen, vilket kan upp
levas som stressande, men samtidigt blev provet mer au

tentiskt. Alla deltagare lyckades med den uppgiften och vi
fick 16 nya badbevakare i landet.
Det roligaste med dessa utbildningar brukar vara att se
på hur mycket deltagarna utvecklas under så kort tid. En
tjej som först kände stor tvekan för att dyka avslutade liv
räddningsprovet med ett snyggt stående dyk på 3.80 och
plockade upp dockan som ingenting alls.
Deltagarna kom som vanligt från olika delar av landet.
En del hade redan jobb i en badanläggning, andra var ny
fikna på yrket och såg utbildningen som ett steg in i ar
betslivet. Vi som jobbar på Tivolibadet har haft glädjen att
redan kunna anställa en av dessa som timvikarie.
Text & foto: Johanna Englund och Johanna Berg.

BAdbevakare
Tivolibadet
30–31 oktober 2018
Caroline Andersson, Helsingborg
Kasper Isaksson, Helsingborg
Lina Sjöholm, Sjöbo
Joel Malmberg Persson, Staffanstorp
Isak Larsson, Sjöbo
Karlijn de Burger, Lövestad
Filip Norell Runstig, Stockholm
Hugo Strutzenblad, Brantevik
Meridiana Alatalo, Olofström
Dennis Magnusson, Olofström
Nonnie Nilsson, Kristianstad
Gustav Olsson, Tomelilla
Viktor Lengyel, Vellinge
Abdulaziz Alsultan, Lilla Tjärby/Laholm
Josefina Svensson, Veinge
Majd Alkodmani, Karlskrona
Hussein Rezai, Karlskrona
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Rostfria bassänger och pooler

högsbyRF AB

Vi kan leverera bassänger med höj-/sänkbart golv, höj-/sänkbar
mellanvägg, leklandskap, spabad/pooler, jacuzzi samt bassängrenoveringar, vattenrutschkanor och tillhörande vattenrening.

Tel. 0499-202 98, 0705-69 22 27
info@hogsbyrf.se · www.hogsbyrf.se

SwimEye™ är ett unikt larmsystem för simbassänger.
Marknadsledande i Skandinavien.
Har du frågor om SwimEye™? Kontakta oss idag! T: +46 (0)76 81 35 697 E: jenny@swimeye.no

www.swimeye.se

banner.indd 1

13.01.2016 11:04:09
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SYDKONFERENSEN 2019
Välkomna till Scandic Star Lund den 2-3 april 2019
Program (preliminärt)
Tisdag 2 april
08.00–08.30

Incheckning - Scandic Star Lund

08.30–09.00

Välkomna till Sydkonferensen och
introduktion till dagen
Presentation av utställarna.

09.00–09.45

09.45–10.30
10.30–12.00

Stefan Sjöström

”Att hantera Hot och våld i arbetet”
– Hot och våld från projekt till slutsatser
Samtalsledare: Birgitta Geijer och Stefan
Sjöström.
I november 2018 startade utbildningen ”Att
hantera Hot och våld i arbetet” för 125 medarbetare på Högevall och biblioteken inom
Lunds Kommun.
Hur var vägen fram till behovet av utbildning? Vad har utbildningen gett till idag den
2 april?
Utställarbesök med fika

”Vad är det som händer på en riktigt
bra arbetsplats, egentligen?”
– Psykosocial arbetsmiljö i nytt ljus.
Samtalsledare: Clas Malmström
Clas Malmström är psykiatrikern och
idrottsläkaren som har blivit företagsläkare
med stress och psykosocial arbetsmiljö som
specialitet.
Han har framför allt intresserat sig för hur
en god arbetsmiljö uppstår och fungerar,
och vi kommer att få ta del av många intressanta tips under denna föreläsning och den
gemensamma diskussionen.

Birgitta Geijer

Clas Malmström

12.00–13.00

Utställarbesök med lunch

13.00–14.30

14.30–15.00

Från badvakt till badvärd och sen då?
Tidigare kallades personalen för badvakter,
men fler och fler bad övergår till titulaturen
badvärd. Är det rätt titel? Vad är rätt kompetens och hur säkerställer vi detta? Vilka
behov av kompetensutveckling finns? Hur
höjer vi statusen för vårt yrke?
Panelsamtal:
Mona Hjortzberg, Kommunal
Karin Brand, Svenska Livräddningssällskapet (SLS)
Torbjörn Bergvall, Svenska Badbranschen
(SBB)
Elisabeth Strömberg, Svenska Badmästareförbundet

15.00–15.30

Transport till Högevall

15.30–16.30

Event på Högevall

16.30–17.45

Möjlighet till bad på Högevall
alternativt
Årsmöte Svenska Badmästareförbundet - Konferenslokalen på Högevall

17.45–18.15
19.00–01.00

Utställarbesök med fika

Transport till Scandic Star

TRIVSELKVÄLL
Med middag och underhållning med bandet
Good Stuff, Scandic Star Lund

Mona H
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SaraClaes är en av Sveriges mest bokade
föreläsare, och är med sin underhållande och
annorlunda föreläsning om de normer och
värderingar som styr vårt liv och hindrar oss
från att tänka logiskt, nominerad av Talarforum till
”Årets Talare 2018”. Här blandas humor och allvar, fakta
och fiktion, inspiration och erfarenhet, med det primära syftet att
uppdatera och bredda vårt sätt att tänka.

Foto: Linda Axelsson

ÅRETS TA
L

Hjortzberg

Från man till människa

MINERA
NO
D

Onsdag 3 april

Allmän information

08.30–09.40

Datum
2-3 april 2019
Plats
Scandic Star – ww.scandichotels.se/hotell/sverige/lund
Högevall – www.hogevall.se
Deltagaravgift medlem:
3 200 kronor exkl. moms
Deltagaravgift övriga:
3 500 kronor exkl. moms
I avgiften ingår:
Föreläsningar, fika, luncher, middagar och aktiviteter
Anmälan
Senast 1 mars via www.svbadmf.se. OBS! Anmälan är
bindande.
Kom ihåg
Ta med badkläder och handduk till Högevall
Ansvariga och mer information
Christer Sörliden, christer.sorliden@lund.se
Christa Dahlqvist, christa.dahlqvist@umea.se
Boende
Logi bokar och betalar du själv.

09.40–10.15
10.15–12.15

Simlabbet
Föreläsare: Anna-Karin Waenerlund
Hur kan en simskola skapas som verkar
för en mer inkluderande kommunikation
för barn med hörselnedsättning och CI?
Simlabbet utbildar teckenspråkiga personer
till simlärare och testar konceptet på Navet
i Umeå.

Simkunnighet för nyanlända
Föreläsare: Camilla Hansen, Svenska
Livdräddningssällskapet
Svenska Livräddningssällskapet har i
två års tid, genom medel från Allmänna
Arvsfonden, satsat på Simkunnighet för
nyanlända. Hittills har det utbildats ett
40-tal simlärare och drygt 50 personer till
Vattensäkerhetsambassadörer. Utmaningen
är att nå ut i hela landet, men också tänka
bortom projektets livslängd och hur detta
ska kunna leva vidare. Hur använder vi oss
bäst av alla de individer som vi utbildat och
den kunskapen och kompetensen de erhållit
under sin utbildning?
Utställarbesök med fika

12.15–12.30

Från man till människa
Samtalsledare: Claes Schmidt/Sara Lund

12.30–

Lunch

Sammanfattning och avslutning

Hotell

Scandic Star Lund, Glimmervägen 5, 224 78 Lund
Pris enkelrum:
Bokningskod:

1 150kr/rum/natt inkl. moms
BSVE250319

Telefonnummer: +46-(0)46-285 25 00
Hemsida: ww.scandichotels.se/hotell/sverige/lund

Karin Brand

Torbjörn Bergvall

Elisabeth Strömberg Anna-Karin Waernerlund

Camilla Hansen

Inbjudan

• Grundkurs

vattenrening vid offentliga bad
15–18 januari 2019 (4 dagar)
Quality Hotel Royal Corner,
Växjö
Det är mycket viktigt att ett 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 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 driftförhållanden.
Denna kurs omfattar fyra dagars
utbildning och vänder sig till
n

n

personal som ansvarar för
vattenreningsbehandlingen
samt badmästare och badvakter,
personal vid miljö- och hälsoskyddsförvaltning, ansvariga
för tillsyn (efterlevnadskontroll av lagar och föreskrifter).

Kursen omfattar bl.a.:
l
grundläggande begrepp
l
lagstiftning
l
egenkontroll
l
dimensionering
l
filtrering
l
styr och regler
Tid
Start: Tisdag den 15 januari 2017, kl 10.00.
Avslut: Fredag den 18 januari, kl. 14.00.
Plats
Quality Hotel Royal Corner,
Liedbergsgatan 11, 352 32 Växjö
Kostnader
• 19 900 kronor med boende 3 nätter i enkelrum.
• 15 900 utan boende.
I avgiften ingår 4 dagars utbildning (15–18 januari),
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
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Scandic
ScandicHotel,
Hotel,Hamar
Hamar

13.-15.
13.-15. mars
mars 2019
2019

Studietur
Studietur12.
12.mars
marsmed
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besøk
i imange
mangespennende
spennendeanlegg.
anlegg.

Arrangører:
Arrangører:

Sett
Settav
avdatoene
datoene
For
Formere
mereinformasjon
informasjonog
ogpåmelding,
påmelding,se
se
www.badeteknisk.no
www.badeteknisk.no

av 60-talet stod bygget klart.
Forshallens Badhus bestod då av en
16-metersbassäng, omklädningsrum
och bastu. Badhuset var avsett för
skolbad under dagtid och under kväl
len skulle det nyttjas av allmänheten.
Personalen bestod då av en anställd
som ansvarade för entrén, där det sål
des handdukar och tvål. Vidare fanns
två medarbetare som ansvarade för
simundervisningen och städningen,
samt en badmästare som också var
delaktig i simundervisningen, men
främst ansvarade för att tvagningen
gick till på rätt sätt. Vid tvagningen
användes en rotborste och området
på sidan av foten var ett viktigt om
råde att rengöra.
Badmästaren kontrollerade så inget
skinn lossnade, för då var det bara att
fortsätta med tvagningen tills det lösa
skinnet var borta. På den tiden hade
inte alla medborgare eget badrum
hemma, vilket förmodligen innebar
att folk var smutsigare än man är i
dag.
Badhusets vatten värmdes då upp
av en oljepanna, vilket var kostsamt.
Av den anledningen valde man att
hålla låg temperaturen i bassängen,
runt 20 grader. Reningen sköttes på
den tiden manuellt av skolvaktmästa
ren, som för hand tillförde klor.
Under simundervisningen gick
simlärarna utefter kanten. Med en
förlängd arm, som bestod av en ögla
i ena änden av en stång och som la
des runt handen/armen på barnet,
förhindrades att barnet skulle kunna
komma under vattnet. Simhjälpme

del användes inte ofta, men det fanns
simdynor av kork. Redan från första
simlektionen fick barnen hoppa i och
börja med simtagen. Eleverna sim
made regelbundet under skoltid tills
de lärt sig. Tillvägagångssättet var för
vissa barn skrämmande. Det hände
lite då och då att barnen hade med
sig intyg från sina föräldrar att de fått
klorallergi och att de inte längre kun
de delta i skolsimmet. Under som
rarna hölls det sommarsimskola i ån
Tidan.

Foto: Tidaholms museum.

de östra delarna av Västergötlands
län ligger Tidaholm, en gammal
bruksort med 12 789 invånare. Tida
holm är nog mest känt för att ha Sve
riges enda kvarvarande tändsticks
fabrik, Swedish Match som startades
av Hans Henrik von Essen. Fabriken
lade grunden för Tidaholm som stad.
Känt är även köksindustrin med va
rumärket Marbodal, men det som än
då de flesta förknippar med staden är
nog Tidaholmsanstalten.
I Tidaholm var simidrotten tidigt
introducerad. Redan 1911 anordnades
de första sim- och simhoppstävling
arna. Simidrotten var en inriktning
inom Tidaholms Gymnastik- och
Idrottsförening. 1927 anställdes en
simlärare vid namn M. Swiller från
Stockholm. Han undervisade skol
barn på dagtid och föreningsmed
lemmar på kvällstid. Detta resultera
de så småningom i ett antal skickliga
simmare.
Vid en simskoleavslutning deltog
M. Swillers klubbkamrat, fenome
net Arne Borg. Han visade upp olika
simsätt och inslaget var mycket upp
skattat av publiken. Från att ha varit
en del av Tidaholms Gymnastik- och
Idrottsförening bildades 1932 Tida
holms Simsällskap som då också an
slöt sig till Svenska Simförbundet.
Klubben finns kvar än i dag men har
inte längre någon tävlingsverksam
het.
I slutet av 50-talet beslutades det i
stadsfullmäktige att det skulle byggas
en högstadieskola med tillhörande
idrottshallar och ett badhus. I början

Foto: Forsbadet.

I

Forshallens badhus

Simpromovering i Tidaholm 1931: M. Karlsson, E. Vallberg och R. Dygd kransas.
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I

början av 80-talet byggdes badhuset ut. Till att börja med, delade
man av 16-metersbassängen till två
bassänger, en hoppbassäng med
trampolin och en undervisningsbas
säng. En ny efterlängtad 25-meters
bassäng och en plaskbassäng för de
yngsta byggdes. Två omklädnings
rum och entrén byggdes om och
kompletterades med en cafeteria. För
cafeterian och entrén ansvarade då
en privat aktör. Med det nya utbyggda
badet inleddes en ny epok med flera
nya verksamheter. Den första grup
pen vattengympa startades på upp
drag från primärvården, d.v.s. dåva
rande vårdcentralen i Tidaholm.
Detta blev starten på en mycket po
pulär aktivitet som under åren vuxit
till tre grupper. Uppvärmningen sker
nu inte längre av en oljepanna utan
med fjärrvärme och bassängerna hål
ler en temperatur av 28 grader. Re

i Tidaholm – då och nu

Foto: Mattias Nilsson.

dag består personalgruppen av sex
personer och några timvikarier.
Arbetsuppgifterna är varierande. Se
dan renoveringen slutförts ansvarar
vi för entré och cafeteria, all städning,
simskoleverksamhet, bevakning, vat
tengymnastik och babysim. Tre dagar
i veckan har vi 3 x 40 minuters simun
dervisning med årskurs 2 från de fem

planerar nu för att köra stationspass
för ungdomar under kommande lov.
Utmaningen är ständigt att med
begränsad budget och personalstyrka
genomföra en verksamhet med god
kvalitet, men som också utvecklas
och hänger med i tiden.

P

ersonalgruppen i Forhallen är ett
glatt gäng med god samanhåll
ning som älskar och brinner för det
vi gör. Det gör att alla utmaningar vi
ställs inför känns enklare.
Nu väntar vi på nästa utbyggnad.
Planerna är att utöka med ett om
klädningsrum för funktionsvarierade
badgäster och renovering/flytt av vårt
gym.
Detta var en presentation av Fors
hallens badhus och dess historia fram
till i dag.
Text: Sara Hammar.
Källa: Arkivet i Tidaholms museum.
Foto: Mattias Nilsson.

I

olika skolorna i vår kommun. De som
inte hunnit lära sig simma till årskurs
3 får fortsätta undervisningen kom
mande läsår tillsammans med års
kurs 2.
Vi har skrivit ett avtal med skolan
om att vi tar max tio elever per simlä
rare. Är det fler elever får skolpersonal
vara behjälplig i vattnet.
Två dagar i veckan har vi på kvälls
tid Plask & Lek, nybörjarsimskola och
fortsättningssimskola. Vi har även
nybörjarkurs och fortsättningskurs i
Babysim.
En nyhet för vår del är att vi nu er
bjuder barnkalas med Mermaiding,
men även möjlighet för vuxna att bo
ka Mermaiding som en gruppaktivi
tet.
På skolloven anordnas det också
mycket aktiviteter. På höstlovet var
det Mermaiding, Halloween-disco
och bad-bio som stod på schemat. Vi
Foto: Mattias Nilsson.

ningen skötts idag per automatik med
egentillverkad klor.
År 2006 gjordes en totalrenovering
av omklädningsrummen, 25-meters
bassängen och golvet runt bassäng
en. Det kaklades och lades klinkers
på gångytor samt att man beklädde
25-metersbassängen och ”plasken”
med liner. 2014 var det åter dags för
renovering och utbyggnad. Entrén
gjordes om och två nya omklädnings
rum byggdes. Även en ny cafeteria
och en relaxavdelning skapades.
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För tredje gången erbjuds:

Kurs i
hållbart ledarskap

svedberg.bjorn
@hotmail.com

för chefer
på bad- och fritidsanläggningar

Arbetssättet under utbildningen är utvecklingsinriktat
och bygger på dialog och erfarenhetsutbyte varvat med
föreläsningar. Innehållet i utbildningen utgår från
Marvin Weisbords teori ”6 Box model”. Vi kopplar den
till att leda och organisera bad- och fritidsverksamhet.

Kursen genomförs under 6 dagar på
Eriksdalsbadet i Stockholm vid tre tillfällen
Tillfälle nr 1 Torsdag 14 mars – fredag 15 mars 2019
Innehåll: Mål och Ledarskap
Tillfälle nr 2 Torsdag 11 april – fredag 12 april 2019
Innehåll: Organisation och Rutiner
Tillfälle nr 3 Torsdag 9 maj – fredag 10 maj 2019
Innehåll: Belöningssystem och Relationer

Kurstider
vid samtliga tillfällen är kl. 10-–c:a 21 på torsdagen
och kl. 8–13 på fredagen.

Kursavgift
17 900 kr (exkl moms).
I avgiften ingår luncher, fika och
gemensam middag varje torsdag.

Boende
bokas och betalas själv av deltagaren. Tips:
hotell nära Eriksdalsbadet, t.ex. Hotel Clarion Stockholm.

|

Kursen gav mig många tankar och
verktyg att arbeta med, samt ett
bra underlag för dig som både är ny
eller erfaren chef. Här har ni chansen
att knyta nya bekantskaper inom
badverksamheterna och andra anläggningar i hela Sverige. Kan varmt
rekommendera denna kurs”
Elinor Lingblom, Badchef,
Lärkans Familjebad, Sala

|

Kursen var väldigt bra, den kändes
allomfattande, komplett och verklighetsbaserad för mig. Jag lärde mig
mycket och jag hade roligt. Kan varmt
rekommendera denna utbildning.”
Marek Koscielniak, Enhetschef
Sörredsbadet, Svenska Livräddningssällskapet, Göteborg

|

Fantastiska ledare och en inspirerande kurs som gav ett brett nätverk med nya bekantskaper från norr
till söder”.
Sara Hammar, Forshallen, Tidaholm

|

Kursen har gett oss en god insikt
om relationer i arbete och hur vi
hanterar svåra situationer. Den består
av så mycket hjälpmedel/verktyg och
erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare vilket har hjälpt oss i vårt
arbete idag”
Angelica Abelsson & Eva Kindberg,
Arbetsledare, Sorvretenbadet
och Fittjabadet, Botkyrka

Kursledare
Anette Berglund

Sista anmälningsdag

Utbildningsledare, Yrkeshögskolan
Skellefteå,
badmästare/verksamhetsledare
för fritidsanläggningar, Skellefteå
kommun,
tel. 0702-50 71 04,
anette.berglund@skelleftea.se

14 februari 2019

Elisabeth Strömberg
VD, Gustavsbergsbadet AB,
tel. 0739-88 46 63,
elisabeth.stromberg@varmdo.se
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Regler för avanmälan
Anmälan är bindande.
Vid avanmälan senare än en vecka
före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avanmälan sista vardag
före kursens start eller samma dag
debiteras hela kursavgiften.

Frågor?
Välkommen att kontakta
kursledarna.

Motionstid
till årsstämman !
Vi i styrelsen vill påminna om att det nu är dags att skriva
om du har några förslag som du vill ska behandlas under års
stämman.
Det finns inga strikta regler för vad man kan motionera om.
Hur man skriver är upp till var och en, men det finns dock
några riktlinjer
1. Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till
förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta
ställning till.
2. Motionen måste gälla något som stämman kan ta ställ
ning till, och motionärens/motionärernas namn måste
framgå.
3. Motionen kan skickas skriftligen per post till föreningens
adress Box 448, 101 28 Stockholm eller via e-post till
info@svenskabadbranschen.se.
4. Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid,
vilket i år är satt till den 31 december.
Om en skrivelse inte uppfyller dessa krav kan den tyvärr inte
behandlas som en motion av stämman.
Stämman kommer att hållas i Göteborg den 6-7 februari
2019. Närmare information om detta kommer att ges vid ett
senare tillfälle.
Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrel
sen. Säkrast når du oss på info@svenskabadbranschen.se.
Med vänlig hälsning
Matilda Örnmark, Administrationen

Ge din personal en utbildning
de aldrig kommer att glömma.
Det byggs fler nya bad i Sverige än på mycket länge. Fantastiska platser
där vi tar våra första simtag, sportar, slappar och umgås tillsammans.
En del är stora familj- eller äventyrsbad, andra är privata pooler och spa.
Kort sagt: Badbranschen växer och behöver anställa och utvecklas.
Och det finns många olika roller att välja mellan. Vill du leda babysim
eller en hel vattenpark? Vill du sälja pooler till privatpersoner eller arbeta
med vattensäkerhetsfrågor? Är du intresserad av tekniska lösningar,
eller mer road av att projektleda ett SM i simning?
För dig som vill vidare har Svenska Badbranschen därför skapat en
web-baserad basutbildning. Här får du en överblick över vilka aktörer
som finns i branschen och en bred introduktion till badverksamhet.
Utbildningen gör dig till Certifierad i Bad och kostar 18 000:- ex moms.
I priset ingår en övernattning samt mat och dryck under utbildningsdagen.
Introduktion 21 januari 2019 kl 9–17. Lokal i Göteborg.
Webinar 1    5/2  
Webinar 2   19/2  
Webinar 3    5/3  
Webinar 4
19/3  

kl 8–12
kl 8–12
kl 8–12
kl 8–12

Ny märkning
av badplatser
På initiativ från Frilutsrådet i
Danmark har en ny nordisk
miljömärkning för badplatser
tagits fram under 2018.
Sedan tidigare finns märkningen Blå flagg. Den märker
ut badplatser och småbåtshamnar som uppfyller krav
inom vattenkvalitet, service
och säkerhet.
Den nya märkningen,
Badepunkt, är framtagen för
de platser som kan erbjuda
upplevelser när det gäller
natur och friluftsliv. Badplatserna ska fortfarande ha rent
badvatten och uppfylla vissa
säkerhetskrav. Under året
pilottestades Badepunkt i
Sverige, Danmark och Norge.
I Sverige var det Rösjöbadet i
Täby som var pilotstrand.
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Inbjudan till

Badbevakarkurs
Tivolibadet, Kristianstad
15—16 april 2019

Utbildningen syftar till att ge
den kompetensnivå och färdighet som
erfordras för tjänstgöring vid bassängbad.
Krav: Kursen är öppen för alla som under 2018 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 kursinnehåll:
• Rollen som badbevakare
• Service och kundbemötande
• Hot och våld
• HLR, akut omhändertagande
• Livräddning i vattnet
• Säkerhet och ansvar
Kursintyg till den som deltagit i hela kursen och godkänts
vid prov avseende sjukvårdsmoment, hjärt-lung-räddning
(HLR) och livräddning i vattnet.

Kurstid: Måndag 15 april–tisdag 16 april, 2019
Kursplats: Tivolibadet, Kristianstad
Kursavgift: 2 400:- inkl. medlemskap i Svenska Badmäs
tareförbundet
Anmälan: Senast fredag den 5 april 2019 till
Svenska Badmästareförbundet, Björn Svedberg,
Box 1035, 262 21 Ängelholm * eller
svedberg.bjorn@hotmail.com
Kallelse: Med kursprogram och deltagarförteckning som
skickas ut under vecka 14 till antagna kursdeltagare.
Kursledare: Johanna Berg, tel. 0708-87 09 91,
		
johanna.berg@kristianstad.se och
		
Johanna Englund, tel. 0709-61 87 35,
		
johanna.englund@kristianstad.se

Badbevakarutbildning för bassängbad
Förkunskapskrav
Du skall under den senaste 12-månadersperioden avlagt prov för Guldbojen samt simmat 1 000 m varav
200 m i ryggläge. Lägsta ålder 16 år.
Utbildningens syfte
Utbildningen syftar till att ge den kompetensnivå och färdighet som erfordras
för tjänstgöring som Badbevakare/
Badvakt vid bassängbad enligt Konsumentverkets riktlinjer och Svenska
Badbranschens rekommendationer.
Utbildningens innehåll
Rollen som Badbevakare, HLR, olycksfall och akut omhändertagande, livräddning i vattnet, säkerhetsrutiner,
service och kundbemötande, hot och
våld.
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Kurstid
Minst 24 tim.

Antal
Max. 20 deltagare

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

Svenska
Badmästareförbunde

t

INTYG
BADBEVAKARE
....................

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

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

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

har genomgått badbe

vakarkursen och godkä
nts
som Badbevakare.

Badbevakarkursen omfatt

ar 24 lektionstimmar
med följande moment.
• Rollen som badbevakare
• Service och kundbemöta
nde
• Hot och våld
• Säkerhetsrutiner

• Olycksfallsvård / akut
omhändertagande
• Livräddning på . . . . .
. . . . . m djup
Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Kursledare: . . . . . . . . . . . .

..

den . . . . . . / . . . . . . .

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

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

..........

* Obs! Ny adress.

En deltagares reflektion om – Kursen i hållbart ledarskap för chefer i bad- och fritidsverksamhet, 2018.
Vad fick du med dig?
Vad tycker du om innehållet och vad har kursen inneburit för dig?
|| Det var en mycket givande kurs. Som chef på en simanläggning är man
oftast ensam i kommunen och där har man ingen att bolla bad-frågor med.
Genom denna kurs fick jag ett stort nätverk inom badsektorn. Här lärde vi
känna simhallschefer från hela landet, från Kiruna i norr till Göteborg i söder.
Vi som gick kursen har fortsatt att hålla kontakten, där vi har hjälpt varandra
med verksamhets- och personalfrågor.
Kursen har stärkt mig som person och jag har blivit mer säker i mina beslut.
Utbildningen har hjälpt mig med hur man får delaktiga medarbetare och hur
man ska tackla utmaningar samt jobba med utveckling.
Då kursen är byggd på erfarenhets- och dialogsutbyte, varvat med föreläs
ningar, så fick man med sig verktyg och hjälpmedel som man har stor an
vändning av i sitt dagliga arbete.
Det var spännande att få höra hur andra jobbar och man fick med sig många
bra tips och idéer hem till den egna anläggningen. Det var även givande att
själv få dela med sig av sina egna erfarenheter och känna att man fick möjlig
het att inspirera andra.”
Jonas Andersohn,
simhallschef, Härnösands kommun.

353...
... av landets 441 EU-klassade badplatser bedömdes ha utmärkt
vatten, en ökning från 333 i förra årets genomgång.
Resultaten presenteras av Folkhälsomyndigheten och Havsoch Vattenmyndigheten.

Rekord i antalet kryssnings
turister

”Det som händer när man badar bastu
är att de perifera blodkärlen vidgas
och blodtrycket minskar.”
Hans Hägglund, professor i hematologi
och verksamhetschef vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala tillika styrelseledamot i Svenska Bastuakademien, om den
nya studien som visar att den som ofta
badar bastu minskar drastiskt risken att
drabbas av stroke.

Under 2018 väntas cirka 650 000 passagerare fördelade på 280 internationella kryssningsfartyg.
Det är fler än rekordåret 2017 då Stockholm tog
emot 600 000 turister som steg i land i den svenska
huvudstaden, skriver TravelNews. Enligt Stockholms
hamnar spenderade besökarna runt 5,5 miljarder
kronor i Stockholmsregionen och 4 000 jobb hade
skapats som resultat. Även godsvolymerna genom
Stockholm slår rekord med 9,7 miljoner ton. Detta
var 7 procent mer än 2016.

Foto: Görel Eklund.

Fem drunknade i september
Enligt preliminära siffror på Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har fem personer omkommit i drunkningsolyckor i Sverige under september månad i år
jämfört med sex personer samma månad förra året.
En av olyckorna skedde på Gålö och
en utanför Landsort. Enligt SLS har
har totalt 120 personer omkommit
i drunkningsolyckor hittills i år jämfört med 77 personer under samma
period förra året.
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Pinhyttans
Bastuförening,
Barsebäcks
hamn

B

rittsommaren gör sig påmind
med höga dagstemperaturer i
början av oktober i Barsebäck.
Det är liv och rörelse i hamnen,
de unga jolleseglarna har just avslu
tat dagens seglingspass. En knagglig
promenad på de ojämna röda granit
blocken med den imponerande läng
den av 275 meter är hamnpiren. Från
den ansluter båtbryggor och badbryg
gor. Under sommaren är det en po
pulär plats för badbesökare. Vid den
första bryggan hänger två svartpane
lade huskroppar ut i vattnet. De val
made taken med ventilationstrummor
kröner byggnadens topp. Det är bastu
och omklädningsrummet för Pinhyt
tans bastuförening. Föreningens ord
förande Mats Bodestedt tar emot och
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visar upp den lilla bastustugan. Mats har varit ordföran
de sedan mitten av 1980-talet. Han berättar att det fanns
en gammal bastu i hamnen, en stuga från 1950-talet
som hade tjänat ut. Nya krafter tog över och den välkän
de malmöarkitekten Ivo Waldhör tog uppdraget att rita
bastustugan. Dessa utkast av Ivos ritningar visar Mats
stolt där de smakfullt pryder väggen i omklädningsrum
met. Bastun har två lavar och är en eluppvärmd torr
bastu. Ut mot havet och hamnen kan bastumedlem
marna njuta av utsikten genom sju mindre fönster. Ett
marint inslag vid entrédörren är den rephängda skriv
pulpeten där bastuns loggbok är placerad. Föreningen
har 65 medlemmar som alla förfogar över egna nyck- E
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Pinhyttans bastu...
E forts.
lar och kan boka in sina badtider. I
framtiden planeras en liten utbygg
nad i form av en balkong mot ham
nen. Svalkar av sig efter bastubadet
gör man vid den gjutna breda offent
liga badbryggan mittemot bastustu
gan. Två livbojar hänger på den lilla
stugans fasad utöver en med rädd
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ningstege vid badbryggan som sörjer
för säkerhetskänslan.

Hamnen
Barsebäckshamn är ett fiskeläge med
gamla anor, det märks i de strandnära
tomterna vilka ofta är fisknätslånga.
De låga husen är ansvarsfullt reno
verade, en blandning av permanent
boende och semesterbostäder. Yrkes

fisket har i stort sett upphört, men in
tresset för fritidsfiske är desto större.
Fisketurer arrangeras med avgångar
från hamnstationen. Mitt i hamnens
blickfång ligger en gul byggnad. Det
är segelsällskapet Pinhättans ståtliga
klubbhus med utsikt över Öresund.
Byggnadens historia lutar sig tillba
ka på den livliga skutfarten, då som
spannmålsmagasin. Alldeles vid si

Mats Bodestedt.

dan av klubbhuset ligger sjöräddningssällskapets rö
da och gula räddningsbåtar. Med sina trettio frivilliga
är de beredda att rycka ut året runt. En kort promenad
söderut tar besökarna till en rastplats med utsikt över
sundet.
Här syns också kärnkraftverkets gigantiska bygg
nader. De är nu ett avslutat kapitel i energihistorien
och skall rivas efter hand.
Text & foto: Lars-Erik Svensson.
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Svenska Badmästareförbundet
bjuder in till

SIMLÄRARKONFERENS
Plats: Quality Hotel Grand Borås, Hallbergsplatsen 2, 503 30 Borås
Tid: Torsdag 30 – fredag 31 maj 2019

”Save the date” – Jobbar du som simlärare? Boka in Förbundets
Simlärarkonferens i Borås på din ”att göra lista” för 2019.
Här får du tillfälle att möta kollegor för erfarenhetsutbyte och
lyssna till landets ledande inspiratörer och föreläsare i ämnet.
Mer information och fullständigt konferensprogram
kommer att annonseras
och presenteras i denna
tidnings januariutgåva 2019.
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Instruktionsfilm

– för
bassänglivräddning!
Denna livräddningsfilm
för badbevakare vid
bassängbad kan rädda liv.
Innehåller en dvd för endast

250 kr + moms.
och kan beställas genom
Svenska Badmästareförbundet på 0721-777 597 eller via
svedberg.bjorn@hotmail.com

Menerga AB - Exklusiv svensk återförsäljare
av Menergas produkter och service.

Menerga AB försäljning
Kent Granberg, VD, 0722 339 104,
kent.granberg@menerga.com
Patrick Löfberg, Försäljningschef, 0709 609 104,
patrick.lofberg@menerga.com
Fredrik Modig, Försäljningsingenjör, 0706 230 442,
fredrik.modig@menerga.com
Ali Abbod, Försäljningsingenjör, 0730 665 430,
ali.abbod@menerga.com
Menerga AB service och reservdelar
Robert Ericsson, Servicechef, 0730 625 488
robert.ericsson@menerga.com
Henrik Kyhlström, Servicekoordinator, 0706 230 137
henrik.kyhlstrom@menerga.com

www.menerga.se

ThermoCond - förenklad visualisering

Systemair köpte Menergas tillverkning i
Tyskland i maj 2013.
Sedan 1 december 2015 är vi ensam
återförsäljare av Menergas produkter
och service i Sverige med kontor i
Eskilstuna och Malmö.

Sveriges auktoriserade
serviceorganisation
Ring 016 51 48 80

Eurovent-Label avser utförande Menerga Air.
Certifikatets giltighet:
eurovent-certification.com eller certiflash.com

Creating a good climate.
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Vi söker kandidater till

BUCKLAS MINNE

Ett år går fort och snart är det dags att be
löna en förtjänt person, förvaltning, fö
retag eller organisation som gagnar de
syften Svenska Badmästareförbundet fö
reträder.
SBF verkar för att utveckla bad och verk
samheter i bad, skapa mötesplatser för idé
utbyte och fortbildning.
Priset består av den, i branschen, hett
eftertraktade trästatyetten ”Bucklas Min
ne” och ett livslångt medlemskap i Svens
ka Badmästareförbundet som ständig he-

dersmedlem. Det högtidliga pris
överlämnandet sker i samband med
förbundets årsmöte under
Sydkonferensen,
Scandic Star i Lund,
tisdag den 2 april 2019, kl. 16.30.
Skicka ditt förslag till:
Svenska Badmästareförbundet,
Box 1035, 262 21 Ängelholm
eller maila till:
svedberg.bjorn@hotmail.com

TIDIGARE PRISTAGARE OCH HEDERSMEDLEMMAR
1988
1990
1992
1994
1996
1998

Arne ”Boj” Biehl, Trygg-Hansa
Arne Magnusson, Karlstad
Torsten Wikenståhl,
Svenska Kommunförbundet
Leif Karlborg, SLS Tylösand
Göran Isaczon, Trollhättan
Arne Fritz, Hagfors

2000 Ingmar Björk, Landskrona
2002 Benni Svensk, Katrineholm
2004 Kerstin Sjögren,
Må Bra Institutet, Fliseryd
2006 Roland Lind, Rodeco, Åtvidaberg
2008 Per Pilerot, PPP Arkitekter, Göteborg
2010 Lars-Göran Westin, Sundsvall

Affischen ”Ett budskap som inte 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 Konsumentverkets webb-sida för nedladdning och utskrift 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, engelska, farsi, kurdiska, ryska,
somaliska, spanska och turkiska.
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2012	Ulf Isaksson, Fagersta
2014 Stefan Jansson, Medley AB,
Stockholm
2015 Mille Örnmark, Wegroup, Göteborg
2016 Anette Berglund, Yh Skellefteå
2018 Daniel och Peter, Norconsult AB,
Växjö

Simhall inför skärmförbud
Huddingehallen har infört ett förbud mot alla
former av skärmar. Bakgrunden är att vuxna sitter
upptagna med sina telefoner.
– Det är ju så att barn drunknar tyst. Så det gäller att man har dem under uppsikt, säger simhallens chef Malin Stockhaus Kellor.
Sedan den 1 oktober får inga gäster använda
datorer, mobiltelefoner eller surfplattor inne i simhallen, vilket Stockholm Direkt var först med att
tala om.
– Personalen har uppmärksammat mig på problemet. Vi har bevakning vid poolerna och det är
alltför vanligt att man inte har koll på sitt barn.
Det är ett moment som skapar en oro bland personalen, säger Malin Stockhaus Kellor, och hänvisar till att simhallen har 250 000 besökare årligen.
Förbudet gäller i bassängrum, duschar, omklädningsrum och bastu. Det omfattar emellertid inte
simlärare och tränare.
– En överväldigande majoritet har reagerat
positivt. Vi har fått informera en del om skärmförbuden, berättar Malin Stockhaus Kellor, och lägger
till att några få har reagerat surt.
Förbud mot mobiler och surfplattor i simhallar
är inget nytt i Sverige. Redan för flera år sedan
infördes skärmförbud i flera badhus av säkerhetsskäl. 2016 rapporterade lokaltidningen Mitt i att
Sundbybergs simhall börjat tillämpa skärmförbud.
– Hellre en irriterad förälder, än att ett barn
råkar illa ut, sade simhallschefen Frank Marin då.

”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

Utbildningar
Siminstruktör 0 –2 år
8–9 feb 2019
10–11 maj 2019

Siminstruktör 2–5 år
5–6 april 2019
Populär och branschledande utbildning
för dig som vill bli professionell
siminstruktör för små barn.
www.siminstruktor.se

Produkter till bad och simverksamhet
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Sveriges Badanläggningar · topplistan
Exempel: En kommun har 25 tusen invånare och anläggningen
har 100 000 besökare varje år – då får anläggningen siffran 4,0
besök per invånare och år. Vid reportagen i år använder vi oss
av siffrorna för 2017.
Stora anläggningar i stora städer har ofta stort besöksantal
och kommer likaså att ligga högt upp på listan över besöks
antal. För mindre anläggningar, i mindre städer, kan det vara

Sydpoolen drivs av Actic och är en komplett anläggning
för allas livsstil! Styrke- och konditions-träning, gruppträning, vattengympa och simning. Här finns Storstockholms
enda bassäng med hissnande vågor, rutschbanor, strömkanal, bubbelbädd, bubbelpool och vattenleksaker. Pigges Lagun – ett litet miniäventyrsbad samt en långa vattenrutschbana som tillhör kategorin ”värsting” där det verkligen går
undan. Allt bara ett stenkast från Södertälje Centrum och
det finns rikligt med parkeringsplatser.
Byggnadsår: Invigdes 1989.
Framtidsvision: Vara en komplett anläggning som har
något för alla, och kontinuerligt renovera, förbättra och
komplettera så att anläggningen alltid är fräsch och inbjudande.

Medley Arena Grosvad i Finspång är en bad- och
friskvårdsanläggning som erbjuder allt från babysim till
seniorträning. Här finns Äventyrsbad, 25-metersbassäng,
undervisningsbassäng med höj-/sänkbar botten, relax, gym
och gruppträning. Det varierade utbudet och familjära
stämningen uppskattas mycket av besökarna.
Byggnadsår: 2008.
Framtidsvision: Att fortsätta vara attraktiva med ett brett
och varierat utbud i en säker, rolig och trevlig miljö.
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intressant att se hur många besökare man har per år i för
hållande till antalet invånare i respektive kommun.
Därför presenterar vi två topplistor. Detta ger då alla
anläggningar i Sverige möjligheten att hamna med på
topplistorna, samtidigt som man får en liten värdemätare
på hur bra man är i förhållande till andra. Här presenterar
vi ytterligare 8 bad. Idé & genomförande: Göran Norlén.

På Badhuset i Trelleborg finns plats för både motionssim, simskola, vattenlekar och avkoppling! Här finns
bland annat äventyrsbad, trampoliner, varmvattenbassäng
och två 25-metersbassänger – dessutom bubbelpool, ångbad, bastu och relaxavdelning. Badhuset är fullt av aktiviteter med föreningar, skola, barn och vuxna!
Byggnadsår: Den gamla bassängen är från 1939 och nya
delen (25 m-bassäng, äventyrsbad, relax och rehabbassäng)
byggdes 1997.
Framtidsvision: Att alltid vara ett attraktivt besöksmål för
alla i familjen samt renovera och utveckla anläggningen så
att den alltid är ett intressant besöksmål.

Centralbadet Norrköping är en komplett anläggning med möjlighet till motionssim, gym, gruppträning,
undervisning, avkoppling och lek. En mycket uppskattad
aktivitetet för våra motionsimmare är vårt musiksim med
live-trubadur. Även vårt äventyrsbad Oasen och Croco
Island är populära bland våra yngre besökare och barnfamiljer. Sommartid öppnar vi vårt stora fina utebad med
bl.a. 50 m-bassäng, 10 m-hopptorn, barnbassänger, lekpark
m.m.
Byggnadsår: 1971 och tillbyggnad av äventyrsbadet Oasen
2003.
Framtidsvision: Vi vill inspirera fler till ett aktivt, friskare
och roligare liv.

Topplistorna
Bad/anläggning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39
40.

Antal besökare

Eriksdalsbadet, Stockholm
1 350 424
Gustavsviksbadet, Örebro
441 125
Högevall, Lund
395 000
Rosenlundsbadet, Jönköping
392 712
Himlabadet, Sundsvall
388 279
Sundstabadet, Karlstad
373 633
Medley Växjö Simhall & Aqua Mera 344 750
Lundbybadet, Göteborg
327 944
Centralbadet, Norrköping
322 924
Hylliebadet, Malmö
307 812
Sydpoolen, Södertälje
300 000
Fjärran Höjder, Gävle
280 530
Skövde Arena
277 668
Maserhallen AquaNova, Borlänge
260 121
Vattenpalatsen, Lerum
241 462
Storsjöbadet, Östersund
232 233
Djupadalsbadet, Kumla
229 000
Gustavsbergsbadet, Värmdö
225 098
Simhallen i Härnösand
209 227
Munktellbadet, Eskilstuna
204 985
Arena Oskarshamn
204 681
Paradiset, Örnsköldsvik
201 900
Kokpunkten, Västerås
201 078
Parkbadet, Sandviken
182 416
Medley Arena Grosvad
178 276
Vattnets Hus, Ängelholm
165 500
Odenbadet, Falköping
146 209
Arvika Sim & Sporthall
142 827
Lundbybadet, Mjölby
141 207
Badhuset i Trelleborg
110 000
Metropoolen, Avesta
103 523
Folkhälsocentrum, Laholm
103 000
Lärkans familjebad, Sala
99 394
Alléhallen, Hallsberg
95 608
Aquarena Sollefteå
90 580
Vara Badhus
90 080
Aquarena, Söderhamn
76 414
Torsbybadet
65 279
Rimbo Badhus
27 112
Borgholms Badhus
20 152

Bad/anläggning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Antal besök per inv.

Djupadalsbadet, Kumla
Simhallen i Härnösand
Medley Arena Grosvad
Arena Oskarshamn
Alléhallen, Hallsberg
Vattenpalatset, Lerum
Vara Badhus
Torsbybadet
Arvika Sim & Sporthall
Lundbybadet, Mjölby
Gustavsbergsbadet, Värmdö
Skövde Arena
Maserhallen AquaNova, Borlänge
Parkbadet, Sandviken
Aquarena Sollefteå
Metropoolen, Avesta
Odenbadet, Falköping
Lärkans familjebad, Sala
Rimbo Badhus
Sundstabadet, Karlstad
Folkhälsocentrum, Laholm
Vattnets Hus, Ängelholm
Himlabadet, Sundsvall
Medley Växjö Simhall & Aqua Mera
Storsjöbadet, Östersund
Paradiset, Örnsköldsvik
Högevall, Lund
Sydpoolen, Södertälje
Aquarena, Söderhamn
Gustavsviksbadet, Örebro
Rosenlundsbadet, Jönköping
Fjärran Höjder, Gävle
Badhuset i Trelleborg
Centralbadet, Norrköping
Munktellbadet, Eskilstuna
Borgholms Badhus
Eriksdalsbadet, Stockholm
Kokpunkten, Västerås
Hylliebadet, Malmö
Lundbybadet, Göteborg

Svenska Badmästareförbundet · Box 1035, 262 21 Ängelholm

10,62
8,29
8,24
7,60
6,00
5,81
5,65
5,49
5,48
5,23
5,18
5,05
5,01
4,65
4,59
4,45
4,42
4,39
4,29
4,10
4,10
3,96
3,93
3,79
3,71
3,60
3,24
3,15
2,96
2,94
2,86
2,79
2,47
2,29
1,96
1,86
1,42
1,34
0,92
0,58

Obs!
adressen
är ny!
31

Högevall i Lund är Skånes största äventyrsbad. I
äventyret finns det både vågbassäng, vattenrutschkanor,
varmpool och djungelbad. Detta uppskattas mycket av
besökarna. Förutom detta är arbete med värdskap där vi
alltid sätter säkerheten i första rum mycket uppskattat.
Ett exempel på detta är att vi var ett av de första baden
i Sverige med skärmförbud. Högevall är det första badet
som blev certifierade med RFSLs HBTQ-certifiering för
idrottsanläggningar.
Byggnadsår: Första badhuset i Stadsparken byggdes 1937.
1980 invigdes den ”tredje versionen” av badhus som är
grunden till dagens Högevall. Den 8 februari 2013 invigdes
hela anläggningen där badet förutom tidigare äventyr,
25-metersbassäng och undervisningsbassäng nu också har
en 50-metersbassäng och ytterligare en bassäng med höj-/
sänkbart golv.
Framtidsvision: Att fortsätta ligga i framkant inom badbranschen och följa med vår omvärld med allt som händer.
Utöver detta vill vi även utveckla ett spa, bastu för alla kön
och inget kön, bli ledande svensk kommun för skolsim, utbildning av personal och mycket mera!

Medly Växjö Simhall & Aqua Mera är en naturlig mötesplats för Växjös invånare och besökare. Simhallen
har ett av Sveriges större äventyrsbad och flertalet lokaler
som lockar till rörelseglädje. Simhallens placering är unik
med sin vackra omgivning.
Byggnadsår: 1972 och 2003 byggdes det till ett äventyrsbad.
Framtidsvision: är att fortsatt vara en naturlig mötesplats
som lockar till motion.
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Aquarena Sollefteå har kombinerade äventyrsoch motionsbad samt tre varma bassänger. En härligt ljus
25-metersbassäng, en äventyrsdel med barnbassäng samt
en mindre och en större rutschkana, en bubbelpool och en
rehabbasäng med höj-/sänkbar botten. Vi har även ett café
med ett brett utbud av allt vad barnfamiljer kan önska sig
och en mer hälsoinriktad linje. Badet har något för alla och
generösa öppentider uppskattas mycket av besökarna.
Byggnadsår: Badet öppnades 2012.
Framtidsvision: Vårda våra befintliga kunder med bra service och nyheter samt att locka ännu fler till besök på vår
anläggning.

Simhallen i Härnösand – Möjligheternas hus! I detta
allaktivitetshus kan man träna, bada och relaxa. Äventyrsland, bassänger, gym, relaxavdelning, Aufguss, upplevelse
duschar, vattenrutschbana m.m. — allt med en härlig utsikt
ut över Södra sundet. Någonting extra är bastun placerad
på taket med panoramafönster.
Byggnadsår: 1971–73. 2009–10 helrenoverades simhallen
och en relaxavdelning tillkom.
Framtidsvision: Utveckla Relaxen med en pool ute på taket och en större bastu för Aufguss samt bygga en crossfitanläggning, flexomklädningsrum och utomhusbad.

Jag vill passa på att framföra en extra varm julhälsning till
våra annonsörer som är de som möjliggör utgivningen av
denna tidning; och även sända en guldstjärna till er som
regelbundet bidrar med material som gör den läsvärd och
informativ. Målet är att även fortsatt hålla fanan högt.
TACK för i år! Jag ber att få önska er en fridesam jul
och ett riktigt gott, nytt år 2019.           Arne

BADMÄSTAREN

Annonsprislista /
utgivningsplan 2019

Information från Svenska Badmästareförbundet · www.svbadmf.se

Omslag
Format: 210 x 297, + utfall 5 mm
Omslagets sida 2
Pris: 9 870 kr
Omslagets sida 3
Pris: 9 870 kr
Omslagets sida 4
Pris: 11 865 kr

(+5 mm
utfall)
**

Helsida
Format
Pris:

**210 x 297
9 030 kr

Uppslag **420 x 297
Pris:
14 490 kr

Halvsida
– liggande
– stående
Pris:

Leverantörsregister
Pris: 790 kr per år och rubrik (8 nr)
180 x 132
88 x 271
6 930 kr

Rabatter
Bokning av    3 nummer ger 10% rabatt
Bokning av 4–6 nummer ger 20% rabatt
Bokning av 7–8 nummer ger 30% rabatt
Istopp av Reklamblad
A4-blad
Pris: c:a 2:80 kr/st
4-sidig folder
Begär offert!
Material
Företrädesvis tryckfärdig PDF. Bilder anpas
sas för tryck med 300 dpi på bestruket pap
per. För andra format kontakta oss.

Kvartssida
– liggande
180 x 64
– stående
88 x 132
Pris:
5 040 kr

Banner
180 x 25
Pris:
3 045 kr

1/8-del
88 x 64
Pris:
3 570 kr

Material-/utgivningsdagar 2018/19
Nr 1, 2019
(mtrl.dag 10 jan)
1 februari
Nr 2, 2019
(mtrl.dag 14 feb)	  8 mars
Nr 3, 2019
(mtrl.dag 20 mar)
12 april
Nr 4, 2019
(mtrl.dag   2 maj)
24 maj
Nr 5, 2019
(mtrl.dag   8 aug)
30 augusti
Nr 6, 2019
(mtrl.dag 12 sep)
4 oktober
Nr 7, 2019
(mtrl.dag 17 okt)	  8 november
Nr 8, 2019
(mtrl.dag 21 nov)
13 december

Materialadress
E-post: arne@periodicals.se
Filer större än 25MB bör sändas via t.ex.
Sprend.se, WeTransfer.com eller annan.
Annonsbokning
Arne Jägerblom, tel. 08-645 29 19
E-post: arne @ periodicals.se
Övrigt
Alla priser gäller tryckfärdigt annonsmate
rial. Önskas hjälp med original står vi givet
vis till er tjänst. Vi förbehåller oss rätten att
refucera annonser som kan uppfattas stötan
de eller som bryter mot Badmästarens policy
och etiska regler.
Tidningen är momsbefriad.
För 2019 avstår vi från prishöjningar. Vi förbehåller oss dock rätten
till justeringar pga ev. händelser utom vår kontroll i världsmarknadsläget.

Tel: Arne 08- 645 29 19 · Rönnbärsvägen 10, 135 42 Tyresö · arne@periodicals.se
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Utbilda er
personal
i Bastukunskap
VÄLKOMMEN TILL VATTENSÄKERHET 2019
HELSINGBORG 27-28 MARS
En nationell konferens om framtidens
vattensäkerhetsarbete i Sverige!
VATTENSÄKERHET 2019 är en nationell konferens som arrangeras av Svenska Livräddningssällskapet (SLS) i samverkan med Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Svenska Badbranschen och Region Skåne. Tillsammans med
övriga berörda myndigheter och företag sätter
vi focus på att aktualisera frågorna och få ner
antalet drunkningstillbud i Sverige. Vi måste
agera tillsammans för att få ansvariga myndigheter och organisationer att agera.
Vi måste nu på allvar samverka för en nationell
strategi. Arbetet med att befästa antalet omkomna personer under 100 på årsbasis är ett
viktigt delmål i strävan mot Svenska Livräddningssällskapets Nollvision, ”Ingen ska behöva
drunkna till följd av okunskap”. Under 2017 omkom 92 personer till följd av drunkning men i år
går vi mot ett dystrare resultat, dödsantalet under årets första 7 månader var redan uppe i 97,
med 5 månader kvar av året.
Konferensen 2017 blev en stor succé och lockade deltagare och utställare från kommun, räddningstjänst, sjukvård och badhus i hela landet.
Programmet kommer bl.a. att ta upp
• Kommunens ansvar
• Nationell handlingsplan
• Senaste inom forskning och utveckling
• Simkunnighet för all a
• Skolans ansvar i arbetet kring vattensäkerhet
• Vad krävs för en Vattensäker kommun?
• Bevakade stränder
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Svenska Badmästareförbundet
erbjuder utbildningar i bastukunskap för just er anläggning
och er personal. Tag kontakt
med någon av våra utbildade
instruktörer/lärare för offert.
Utbildningen ger er grundläggande
kunskaper för att genomföra en
BASTU SPA, EXTREME och
AUFGUSS på egen hand i Er anläggning.
Deltagarna ska efter genomförd
kurs ha kännedom om bastuhistoriken. Vidare ger kursen kunskaper
om eteriska oljor och deras inverkan.
Ni kommer att behärska olika vifttekniker efter genomförd kurs. Stor
vikt läggs på riskanalyser, säkerhetsoch hygieniska frågeställningar.
Ni kommer också att kunna hantera ett olyckstillbud i våta/varma
utrymmen samt ha förmågan att
utveckla bastuverksamheten i stort,
utifrån er anläggnings potential.
Instruktörer till
Bastukunskap
Åsa Jansson
Tfn: 0733-86 17 03,
asa.jansson@kristianstad.se
Johanna Berg
Tfn: 0708-87 09 91,
johanna.berg@kristianstad.se
Johanna Englund
Tfn: 0709-61 87 35,
johanna.englund@kristianstad.se
Håkan Dahlgren
Tfn: 0736-40 75 99,
hakan.dahlgren@karlstad.se
Mia Persson
Tfn: 0705-36 83 69,
annamaria.persson@ostersund.se
Marielle Eriksson
Tfn: 0702-64 11 24,
marielle.eriksson@ostersund.se

Johannas krönika
Det är julaftons morgon. Utanför sim
hallen ligger mörkret tungt, bara de
frostade träden lyser upp något. Men
inne i simhallen luktar det stearin, för
ljus är tända längs bassängkanten.
Flera motionärer är redan igång med
att simma sina längder och första fa
miljen som är på plats är redan på väg
till vattenrutschbanan.
   För mig blir det tredje julafton i
rad jag jobbar och det är precis som en dam sa till mig
förra julen ”det är speciellt att vara här på julafton”.
   För oss är det egentligen en vanlig arbetsdag,
bortsett från det att vi stänger tidigare och att vi alla
hinner hem till familj och vänner. Men jag håller med
damen, det är extra mysigt. Så lugnt på något vis. De
flesta som är här kopplar av ordentligt innan dagen
sätter fart. Men för andra är det faktiskt det här som
är julafton. Vännerna och familjen finns inte. Det
är oss man kommer och pratar med och önskar god
jul och blir önskad god jul av. För dem är vi viktiga.
Vi har en stammis som varje år kommer med glögg
och pepparkaka. Redan ett par veckor innan jul, bör
jar han att prata om detta, ser till att vi planerar för
att han ska komma så att vi kan hjälpa till att värma
glöggen, för att sedan, så klart, ha tid att dricka den
med honom.

   När jag tänker på julafton tänker jag på min
mormor och morfars stuga i skogen, och på brasan
som brinner hela kvällen och på dukarna mormor
plockar fram endast till jultider. Jag tror det är vik
tigt för alla att få känna att de tillhör en plats eller
ett sammanhang. En simhall kan alla besöka och
precis som mormor och morfars stuga är en viktig
plats för mig är Tivolibadet en viktig plats för andra.
Text: Johanna Englund, Tivolibadet.

Bottensugare Weda B600 Midgård
I vår strävan att tillgodose alla våra kunders krav på rengöring har
vi utvecklat B600 Midgard. Den är konstruerad för att möta behoven för rengöring i bassänger med stora mängder skräp, löv, sand
och lera och till och med små stenar som samlats på botten. Enkelt
uttryckt har en Weda B600 utrustats med ett munstycke med ett
inbyggt borstsystem och en stark och effektiv pump. Munstycket
monteras enkelt i fronten på B600 och utloppsslangen från pumpen ansluts till utloppet från B600. Detta ger en mycket effektiv
dubbel rengöringseffekt. Det frontmonterade munstycket avlägsnar
allt större sediment och därefter rengör B600 med sina roterande
borstar som vanligt. Det kombinerade flödet och trycket från munstycket och B600-pumpen ger en mycket hög volym och ett tryck
som gör det möjligt att pumpa bort allt sediment även i de största
bassänger utan extra pumpar på land.
   B600 Midgard utvecklades ursprungligen för s.k. naturbassänger
(biopooler) med extremt höga krav på regelbunden bottensugning
p.g.a. den snabba alg tillväxten och vanligtvis mycket sediment i
form av sand, gräs och stenar som samlats på botten. Den lämpar
sig dock för alla utomhuspooler med speciella krav på rengöring.
Ett exempel är förstås vårrengöringen före öppningen för säsongen
på många marknader.
   B600 Midgard erbjuds som en komplett maskin eller som en
tillsats för dem som redan använder en Weda B600. Tillsatsen kan
även anslutas till en Weda W2000 med några enkla handgrepp.
   För mer info: www.weda.se eller tel. 08-550 32 550.
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Norrlandskonferensen

Mingel vid 10-årsjubileet i Sundsvall
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Fotografer:
Ann-Sofie Backlund
(ASB) Christa
Dahlqvist (CD) och
Göran Norlén (GN).
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Landet Runt Landet Landet Runt Runt Landet Runt
Parkbadet i Sandviken får sina nya badattraktio
ner lagom till Jul

Arbetet med installationer av de nya fartattraktionerna skall
bli klara lagom till julledigheten.
Det är superrutschbanorna Guldpilen och Stålröret som i
dagarna blir färdigställda till fartsugna badgästers fromma.
– Vi håller tidplanen, men allt kan hända, säger Christoffer Larsson, projektledare på Sandvikenhus, till Arbetarbladet.

Nordpoolen, Bodens kommun, skall enligt
Skatteverket betala full moms 25 % fr.o.m 2019
Skatteverket har låtit meddela att från och med årsskiftet
skall Bodens kommun betala full moms 25 %, mot dagens
skattesats 6 %, på entreavgifter.
Kommunen tittar nu på möjligheten att separera taxor
för de olika badformerna för att kunna bibehålla 6 % moms
för simdelen. Lösningen kan bli att badet drivs på intraprenad, vilket för närvarande utreds.
Badhuset Nyheden i Krokoms kommun har stängt
p.g.a dålig luft
Dåligt underhåll har tvingat kommunen att stänga badet
p.g.a dålig luft i simhallen.
Man har funnit spår av mögelsporer, vilket fått till följd att
badet stängdes den 19 oktober och kommer att förbli så,
tills den tillsatta utredningen kan visa på ett åtgärdsprogram
för att få bukt med problemen. Badgäster och föreningar
med verksamheter i badet får under utredningens gång hålla
tillgodo med vad närliggande bad kan erbjuda i form av träningstider .
NCC vann upphandlingen av badhusbygget i Timrå

Vad ska hända med Karlbergsbadet i Köping
när det nya badet står klart?
Kommer man att bygga om badet till gymnastiklokal, padelhall eller kommer badet helt enkelt att rivas. Kommunpolitikerna har två år på sig att fundera och fatta beslut i frågan.
Idag inryms även ett gym i det gamla badet. Gymmet
drivs i extern regi av Actic. Frågan som följer är då: Kommer Actic att erbjudas möjlighet till fortsatt drift i det nya
badet, eller blir det en ny upphandling, alternativt att kommunen driver det nya gymmet i egen regi?
Varbergs nya badanläggning, Håstens simhall,
skall stå färdig 2020
Kommunfullmäktige i Varberg har klubbat det nya badhusbygget. Efter en del bantningar i budget och besparingar
i byggprojektet landar ändå notan på cirka 450 miljoner
kronor.
För att hålla kostnaderna nere har man avstått från en del
som fanns med i den ursprungliga planen, t.ex. relaxavdelning och avskiljningsbommar till den planerade 50 metersbassängen.
Det blir ändå en imponerande anläggning, som Varbergsborna kommer att få njuta av och som kommunen så väl
behöver.
Tylösands Hotell i Halmstad
har åter igen vunnit
ett prestigefullt pris
Vid World Luxury Hotel
Awards, som i år avhölls på Bali
i Indonesien, erövrade Tylösand
Hotel åter igen titeln Sveriges
bästa och mest luxuösa Spahotell.
Tidningen Badmästaren
gratulerar till den exklusiva ut
nämningen och rekommenderar
liknande anläggningars representanter till ett inspirerande
studiebesök, gärna inbokade till de olika behandlingar som
erbjuds från en diger lista med spännande upplevelser.

Målsättningen är att badet skall stå klart under 2021. Än
så länge är planerna bara på skisstadiet. Nu väntar arbetet
med bygglovshantering. Än är det för tidigt att sia om när
det första symboliska spadtaget för bygget kan tas. NCC
ska också presentera sina tids- och byggplaner. Kommunen
har i alla fall bestämt sig för var bygget ska placeras och där
har redan omfattande vatten- och avloppsarbeten utförts.
Strömstad Badanstalt skjuter upp renoveringen
av badet
Det var tänkt att badet skulle stänga för omfattande renoveringar den förste december.
Nu är 36 miljoners-renoveringen skjuten på framtiden
och kommer förmodligen inte att igångsättas förrän tidigast
i september 2019. Fördröjningen beror i huvudsak på att
man hittat nya tekniska lösningar. Men innehållet av förbättringsarbetet har inte förändrats.
Kommunledningen i Sigtuna vill höja entré
avgifterna till bad
Sigtunaborna kan förvänta sig en prisökning med 11 % på
badavgifterna om politikerna får som dom vill. Dessutom
har man för avsikt att slopa den så kallade nolltaxan för
föreningsidrotten. Det blir ett hårt slag för föreningarna i
Sigtuna, som i slutänden kan drabba ekonomiskt svaga medlemmar, såväl simmare som andra utövare, då alla fritidsoch sportanläggningar omfattas av förslaget.
Lämna gärna tips till Landet Runt.
Kontakta redaktör Björn Svedberg
svedberg.bjorn@hotmail.com
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Svenska
Badmästareförbundet
Inspiration

• Konferenser • Studieresor
• Tidning • Skapa nätverk
• Inspirationsdagar

Utbildning

• Badvattenrening • Bastu
• Badbevakning • Drift och teknik

Välkommen att bli medlem
tillsammans med oss!
Mer information finner du på sidan 46.
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Tips från Coachen...
Funderingar ...

Det här året har varit ett
omvälvande år (hittills
vill säga!) för mig. Det har
vänt upp och ner på mig
några gånger och jag har
funderat och grubblat på
ting som jag kanske nor
malt inte gör. Troligen har funderingarna med min ålder
att göra ... det att jag åldras, alltså. Men också, så klart på
grund av saker och situationer och människor som ”drab
bat mig”...
Mitt jobb t.ex. Jag gillar verkligen att jobba och jag älskar
verkligen vår bransch. Men ... ibland tar det liksom stopp.
Särskilt i år. Jag hamnar i stunder där jag är så nära att bara
resa mig och gå. Jag vet inte vad jag håller på med eller
framförallt varför jag håller på med det jag gör. Jag känner
mig inte som mig själv helt enkelt.
Och för den som inte vet nå’t om mig, så är jag chef. Och
har varit det ett tag.
Men, jag gör det inte. Går inte hem. Kanske jag borde
gå. Jag vet inte. Det jag gör, när känslorna av viss förvirring
kommer ... då går jag ut i verksamheterna. Jag går inte hem.
Kollar läget. Pratar med folk; personal, besökare ... spo
lar nåt duschrum ... skurar nån toalett ... tömmer nån över
full papperskorg ... kollar simskolorna ... tar tag i disken i
restaurangen ... försöker att inte tänka på det som gör
mig less och trött.
Energin brukar komma tillbaka då, när jag slu
tar med det jag inte alls vill hålla på med. Inte all
tid, men oftast blir jag aningens energisk igen ef
ter ett avbrott. Eller helt enkelt av att göra något
helt annat.
Min personal. Kan de bryta av så som jag
kan? Nä. Det kan de inte/får de inte. I alla
fall inte bara dra från det de håller på med
[ det skulle allt se ut det! :) ] för att de trött
nat på att göra det de ska göra.
Bara därför är rotation i ett arbets
schema så bra! Att vara flexibel och
kunna jobba i flera olika områden. Vilja
lära sig nytt. Vara öppen och hjälpsam
och göra nåt någon annan egentligen
skulle ha gjort.
Hos oss i Borlänge har vi kommit
en ganska bra bit på väg, tycker jag.
Många hos oss kan i princip hoppa in
både här och där och de tycker om att få lära nytt. Det sit
ter inte i vägen att röra på sig och att utvecklas, med andra
ord. Jag tror att genom att göra så, att som chef se till att
möjligheten finns att rotera, så får vi behålla vår duktiga
personal åtminstone några extra år ... vissa lämnar oss för
nya utmaningar, så är det ju. Men andra stannar. Jag t.ex. :)
Ja, jag själv är ju ett lysande(?) exempel på att det bli
vit väldigt många år i vår härliga bransch. Mina chefer gav
mig erfarenheten, flera utbildningar, möjlighet till avance
mang, trodde på mig och gav mig stort ansvar. Och jag tror
faktiskt att jag inte gjorde dem besvikna. Och jag är väldigt
tacksam för de möjligheter jag fått!

Men ... nu börjar orken tryta. Det här året har en hel del
känslostormar härjat runt i min kropp. Jag funderar myck
et. Jag känner mycket. En utlandsresa jag gjorde i septem
ber har fått det att snurra extra mycket i mig. Jag gjorde
en resa nästan 40 år tillbaka i tiden, mötte många av mi
na gamla vänner igen från den tiden jag bodde där ... och
jag jämförde mitt liv med deras liv. De lever nämligen i ett
land med ständiga hot över sig och har gjort så i generation
efter generation efter generation ,,, men hur de så magiskt
verkligen fångade dagen! Det gjorde mig avundsjuk ... ab
solut inte missunnsamt avundsjuk. Men denna livsglädje.
Wow!
   Jag saknar den här hemma. Livsglädjen. Visst tycker
jag om att leva, det är inte det. Och livsglädje det har jag
visst. Men när jag jämför hemma och där ... nä. Det är nå’t
som fattas här hemma. Det är för mycket gnäll. Det är
för mycket misstänksamhet. Surt. Missunnsamt. Bittert.
Spekulationer över skitsaker. Jag är så trött på det! Var är
glädjen? Vad hände? Vad händer? Varför kan vi inte bara
komma överens? Varför kan man bara inte glädjas åt and
ras framgång? Varför kan vi inte hjälpas åt? Varför? Varför
väljer man ett jobb som man inte gillar? Varför bor man
där man inte vill bo? Varför har
man en partner man inte står ut
med?
   Ja, ni märker ju ... det snurrar
rejält. Nu är det dock så, att jag
har ett jobb jag gillar. Jag bor där
jag vill bo. Jag älskar min gubbe.
Men – jag omges ibland av mot
satsen från andra håll. Och det får
mig att tänka till.
   Jag har planer. Roliga planer.
Jag planerar. En efter en ska jag
beta av dem. Jag vill ha roligt.
Uppleva roliga saker. Göra roligt
ännu roligare. Ta ridturer oftare.
Ha kul med vänner. Leka med mi
na hundar. Vara med min son. M.m.,
m.m., m.m. Egentligen inte så märkvärdi
ga planer. Men sådant som inte varit särskilt
prioriterat under perioder. För att jag jobbar så
mycket.
   Men jag hänger i ett tag till. På jobbet alltså.
Tror jag i alla fall. Hoppas mina kollegor också
gör det. :) Vi är ett bra team hos oss, även om
vi grymtar till emellanåt. Det är väl rätt naturligt. Det är
inte alltid bra stämning, det ska erkännas. Ibland måste
någon i gänget ta någon annan i örat eller dra näven i bor
det. Men vi har en bra grund. Det har vi. Och det gör mig
oerhört stolt.
Högsäsongen är här för oss med inomhusbad och jag
hoppas vi står enade och tar hand om våra gäster – men
också om varandra – på allra bästa sätt. Vi behöver inte
älska alla vi jobbar med, men vi ska banne mig respektera
varandra.
Ha det gott! Stor kram till er alla från mig,
Ulla-Karin Solum.
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Sudoku

En utmaning för klurigt badfolk

Vinnare i förra Sudoku (nr 7/18) blev: 5 trisslotter Michaela Lifbäck, Vargön, 4 trisslotter Harriet Landergård,
Östhammar, 3 trisslotter Gurra Spångberg, Hässleholm, 2 trisslotter Lennart Märs, Skövde och 1 trisslott Conny
Andersson, Kalix. Rätt lösning (nr 7/18): 961612.
Skicka lösningen (nr 8/18) till: Björn Svedberg, Box 1035, 262 21 Ängelholm Obs! Ny adress.
Lösningen skall vara insänd senast den 10 januari 2019. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Badmästaren.
Namn:
Postnr:
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Adress:

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

Antidrunkningssystem
AngelEye ®

AQUA LEVEL SVENSKA AB
Produkter och tjänster för ökad flexibilitet, säkerhet och effektivitet i simhallar.
Växjövägen 305, 343 71 Diö
Tel. 0476- 216 80
info@aqualevel.se
www.aqualevel.se

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

SENTAG AB
Drunkningslarm för badanläggningar
Västberga allé 1 B
126 30 Stockholm
Tel. 08-120 998 50
info@sentag.com
www.sentag.com

VATTENKVALITÉ AB
För säkra bad, kontakta oss
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51
info@vattenkvalite.com
www.vattenkvalite.com

Avfuktare

LINNÉASHOPEN
Knivstagatan 3, 753 23 Uppsala
Tel. 018-18 28 30, fax 018-29 14 20
order@linneashopen.se,
www.linneashopen.se

SWIMSHOP,
KLUBBEN SPORT & FRITID

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

AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se

LINNÉASHOPEN
Knivstagatan 3, 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 badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se

Simhallsavfuktare, luftbehandlingsaggregat. Med auktoriserad totalservice
Terminalgatan 1, 235 39 Vellinge
Tel. 040-45 33 80
info@menair.se
www.menair.se

Klimatisering av simhallar, precision,
industri, hygien och datacenter.
Auktoriserad teknisk service.
Tel. 016-51 48 80
kontakt@menerga.com
www.menerga.com/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

Bassängrenoveringar
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

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

BASSÄNGVÅRD AB

NORCONSULT AB
Helhetskoncept badanläggningar
Theres Svenssons gata 11,
417 55 Göteborg
Storgatan 42,
352 32 Växjö
Tel. 010-141 80 00
info@norconsult.com
www.norconsult.se

Biljett/Kassa/
Entrésystem
ACTOR SMART VISITOR SYSTEM

Badkläder

INVARMEX I SVERIGE AB

Barnbassänger
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

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

MENAIR AB
Ta inga risker, välj Menairs servicetekniker 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

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

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

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

Gör er tillgänglig dygnet runt med
Smartbook: bokning, kassa o inpassering, web · aktivitets- o passbokning, föreningsregister · autogiro,
fakturatjänster · klimatsmart fastighetsstyrning · integration med Actic,
Assa-Arx, Gantner, Gotschlich, Metra
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Tel. 026-65 69 00, info@actor.se,
Aquarapid badprodukter, Ahiida
www.actor.se
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
ENTRY EVENT AB
Tel. 08-774 80 65
Göteborgsvägen 52, 431 37 Mölndal
info@awpdesign.se
Tel. 031-361 90 00
www.aquarapid.se
info@entryevent.se
www.entryevent.se

Burkinis

BADMÄSTARN

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

Bokningssystem

Besiktning av keramiska beklädnader
Telegrafgatan 36, 149 41 Nynäshamn
Tel. 070-228 68 63
ACTOR SMART VISITOR SYSTEM
info@gmail.com
Gör er tillgänglig dygnet runt med
www.bassangvard.se
Smartbook: bokning, kassa o inpassering, web · aktivitets- o passbokning, föreningsregister · autogiro,
fakturatjänster · klimatsmart fastighetsstyrning · integration med Actic,
Assa-Arx, Gantner, Gotschlich, Metra
Tel. 026-65 69 00,
ENWA BADANLÄGGNING AB
info@actor.se,
Besöksaress:
www.actor.se
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad,
Box 5059, 650 05 Karlstad
IDAVALL DATA AB
Tel. 054-777 27 00
Box 133, 361 22 Emmaboda
karlstad@enwa.com
Tel. 0471-136 00, fax 0471-120 78
www.enwa.se
kontoret@idavall.se
www.idavall.se
#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

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

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

Ackrediterat kontrollorgan. Besiktning av vattenrutschbanor över hela
landet.
Box 30100, 104 25 Stockholm
Tel. 010-479 3000, fax 010-479 3001
www.inspecta.com

GULLBERG & JANSSON AB (publ)

MUNTERS EUROPE AB

BADMÄSTARN

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

Bassängtäckningar

MENERGA AB

Aquarapid badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se

KIWA INSPECTA AB

Badleksaker

AQUA Lek-Terapi-Rehab

Besiktningar

EXACTA SWEDEN AB

Västmannag. 77, 113 26 Stockholm
Tel. 08-644 73 10
info@swimshop.se, www.swimshop.se GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
www.klubbensport.se
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
info@gamiva.se
www.gamiva.se

MENAIR AB

AQUARAPID/AWP DESIGN AB

Bastu & Tillbehör

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

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

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

Doseringsanläggningar
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

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

Wesag AB
Lockarpsvägen 3, 213 76 Malmö
Tel. 040-680 32 50
info@wesag.se, www.wesag.se

Industrivägen 21, 151 38 Södertälje
Tel. 08-503 879 61,
service tel. 08-503 879 62
info@pirtec.se,
www.pirtec.se
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Egenkontroll
EQ SOFT AB

Asserdalsvägen 60, 1 tr
434 99 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

Filterutrustningar
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
info@gamiva.se
www.gamiva.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 hjälpenprodukter
FERNO NORDEN AB
Sjukvårdsutrustning & Defibrillatorer
Kardanvägen 37, 461 38 Trollhättan
Tel. 0520-42 02 00
fab@fernonorden.com
www.fernonorden.com

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

Glassleverantör
DEXTRA GROUP AB
Il Primo – äkta italiensk glass
utan rengöring!
Björnvägen 4, 591 52 Motala
Sonny Pihl 0706-39 08 52
info@dextragroup.se
www.dextragroup.se

Handdukar

Projektering

AQUARAPID/AWP DESIGN AB

ACTOR SMART VISITOR SYSTEM

COWI Energi och VVS AB

Aquarapid badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se

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

Solna Stranväg 74, 171 54 Solna
tel. 010-850 23 00,
info@cowi.se
www.cowi.se, www.cowi.com

GANTNER TECHNOLOGIES AB

NORCONSULT 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

Helhetskoncept badanläggningar
Theres Svenssons gata 11,
417 55 Göteborg
Storgatan 42,
352 32 Växjö
Tel. 010-141 80 00
info@norconsult.com
www.norconsult.se

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

Hygienartiklar

Tidomat AB

AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
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
Info@badmastarn.se
www.badmastarn.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
AquaLevel ®

AQUA LEVEL SVENSKA AB

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
Inredning och skåp i högtryckslaminat
och kompositmaterial.
Terminalgatan 1, 235 39 Vellinge
Tel. 040-45 33 80
info@menair.se,
www.menair.se

Tidomat AB
Skåplåslösningar
Byängsgränd 6, 120 40 Årsta
Tel. 08-508 600 10
info@tidomat.se,
www.tidomat.se

Produkter och tjänster för ökad flexibilitet, säkerhet och effektivitet i simhallar.
Sonesson Inredningar AB
Växjövägen 305, 343 71 Diö
Klädskåp och bänkar
Tel. 0476- 216 80
Malmö - Göteborg - Stockholm info@aqualevel.se
Sundsvall
www.aqualevel.se
Tel. 040-38 39 00
www.sonesson.se

INVARMEX I SVERIGE AB

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

Malmsten entreprenad AB
Rådgiver, projekterar, monterar och
driftsätter egentillverkade lättstädade
mellanbottnar (både Classic och
Advanced), broar och lyftplan, utförda
helt i egen regi.
Besöksadress:
Båtföraregatan 2, 296 35 Åhus
Tel. 044-28 71 00
info@malmsten.com
www.malmsten.com

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
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Lås

Konsulter
NORCONSULT AB
Helhetskoncept badanläggningar
Theres Svenssons gata 11,
417 55 Göteborg
Storgatan 42, 352 32 Växjö
Tel. 010-141 80 00
info@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, konsultation och besiktningar av badvattenrening.

Legionella –
analyser och
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

MICANS AB
Specialister på mikrobiologiska
analyser
Mölnlycke Fabriker 9,
435 35 Mölnlycke
Tel. 031-338 32 30
analys@micans.se
www.micans.se

Passagesystem, larm, skåplås och
tidssystem
Byängsgränd 6, 120 40 Årsta
Tel. 08-508 600 10
info@tidomat.se,
www.tidomat.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

Massage & kroppsvårds-produkter
MEDYJET
Besöksadress:
Odengatan 21, 114 24 Stockholm,
Box 5006, 121 05 Johanneshov
Tel. 08-28 59 59, 070-561 82 46
info@medyjet.se
www.medyjet.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
FITNESS BRANDS/LIFE FITNESS
Fitness Brands /Life Fitness, Hammer
Strength och PowerBlock
Regattagatan 24 A, 723 48 Västerås
Tel. 021-30 11 00
info@fitnessbrands.com
www.fitnessbrands.se

QICRAFT SWEDEN AB /
Technogym
Brett utbud av träningsutrustning från
Technogym för styrke- och konditionsträning, gruppträning, gruppcykling samt rehab.
Vallgatan 11, 170 67 Solna
Tel. 08-441 87 80
info@qicraft.se
www.qicraft.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

Plattsättning
INTEROC PLATTSÄTTNING AB
Hemvärnsgatan 13, 171 54 Solna
Tel.: mobil 0725-39 03 06,
vxl. 08-20 05 10
kim.lipponen@interoc.se
www.interoc.se

Redskap för
vattenträning
AQUA Lek-Terapi-Rehab
Häradsudden, 742 91 Östhammar
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20
aqua@aquaprodukter.se
www.aquaprodukter.se

DIFA SPORTS & REHAB AB
Wet Vest m. fl.
Sköntorpsvägen 1, 120 38 Årsta
Tel. +46-8-600 10 45,
+46-706-81 33 68
difasports@gmail.com
www.difa.se

Reningsanläggningar,
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

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

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

Malmsten entreprenad AB
Prisvärd, pålitlig service av såväl nyinstallerade som äldre mellanbottnar,
broar och lyftplan. Utföres av erfaren,
kunnig personal. Vårt breda reservdelslager medför snabba leveranser och
skyndsam akutservice.
Besöksadress:
Båtföraregatan 2, 296 35 Åhus
Tel. 044-28 71 00
info@malmsten.com
www.malmsten.com

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

Simglasögon &
simmasker
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se

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 badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se

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
Knivstagatan 3, 753 23 Uppsala
Tel. 018-18 28 30, fax 018-29 14 20
order@linneashopen.se
www.linneashopen.se

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

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

NORCONSULT AB
Helhetskoncept badanläggningar
Theres Svenssons gata 11,
417 55 Göteborg
Storgatan 42,
352 32 Växjö
Tel. 010-141 80 00
info@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

OrboTech Sweden AB

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

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

Undervattensbelysning
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

Undervattensfoto
UNDERVATTENSFOTOGRAFEN
Västindiegatan 21,
252 71 Råå
Tel. 0703-10 72 12
undervattensfotografen@gmail.com
www.facebook/
undervattensfotografen

Undervattensreparationer

STUNDAB — STÄD & UNDERHÅLLSPRODUKTER AB

BASSÄNGVÅRD AB

Rengöringsmedel, städredskap,
skumtvål, första hjälpen-produkter
samt komplett sortiment för drift och
underhåll av bad/idrottsanläggningar.
Box 47159, 100 74 Stockholm
Tel. 08-54 900 888, fax 08-54 900 887
info@stundab.se
www.stundab.se

Tillgänglighetsprodukter
Wesag AB

HEWI – Inredningsprodukter,
hjälpmedel och duschstolar för
Johannesfredsv. 5, 168 69 Bromma
publik badmiljö
Märkespoolen: Tel. 08-120 102 50
Lockarpsvägen 3, 213 76 Malmö
Webshop:
Tel. 040-680 32 50
www.svenskalivraddningssallskapet.se
info@wesag.se
www.wesag.se

SVENSK SIMIDROTT

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

KAKELSERVICE
BF DYKTEAM

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

SVENSKA LIVRÄDDNINGS
SÄLLSKAPET

ENWA BADANLÄGGNING AB

Städmaskiner för bad/idrottsanläggningar. Rengöringsmedel och tillbehör
för kemikaliefri rengöring
Karins väg 7, 194 61 Upplands Väsby
Tel. 08-505 884 00
info@orbotech.se
www.orbotech.se

VATTENKVALITÉ AB

Simmärken

Totalentreprenad

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

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

Utbildning/
Konsultation
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
Knivstagatan 3, 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

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

UV-dräkter
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se

Vattengympaprogram
SONDs TRÄNINGSPROGRAM
Kompletta träningsprogram till musik,
koreografier och rörelsebanker. Programmen 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
HYDRO SPORT AB
KANAB vattenrutschbanor
Tillverkning • Montering • Projektering • Service
Box 873, 801 31 Gävle
Tel. 026-12 61 20, fax 026-12 67 20
info@hydrosport-kanab.com
www.hydrosport-kanab.com

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

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

Växter
Classic Trees/Gartorps AB
Stort utbud av växtinredningar
och möbler för bad och offentliga
anläggningar.
Bromsplan 6, 703 66 Örebro
Tel. 019-10 25 50
info@classictrees.se
www.classictrees.se

VIG AB
(Växtinredningsgruppen)
Kvalitetsledande när det gäller växtinredning i inomhusbad
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

DIFA SPORTS & REHAB AB

Wet Vest m. fl.
Sköntorpsvägen 1, 120 38 Årsta
Klarer vattenrutschbanor
Tel. +46-8-600 10 45,
Projektering • Montering • Service
+46-706-81 33 68
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg
difasports@gmail.com
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51
www.difa.se
info@vattenkvalite.com
www.vattenkvalite.com

VATTENKVALITÉ AB

TER SPORT

Tel. 0706-09 90 46
tersport@telia.com
www.tersport.com
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BLI MEDLEM 2019
Varför ska man vara medlem i Svenska Badmästareförbundet?
Som medlem i förbundet får du inbjudan till kurser och träffar, badkonferenser och studieresor. Är du medlem deltar du för ett subventionerat pris.
	Du får också Svenska Badmästareförbundets informationstidning Badmästaren 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 medlemmar i förbundet.
Om man får tidningen Badmästaren, är man då automatiskt medlem?
Tidningen Badmästaren sänds till bland annat badanläggningar, maskinister, 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 arrangemang. Man har då även rösträtt på vårt årsmöte.
Tänk på att endast fysiska personer kan vara medlemmar. Badanläggningar, kommuner och företag kan bli stödjande medlem i förbundet. De
har inte subventionering av priset på våra arrangemang och har inte rösträtt på vår kongress. De får däremot vår informationstidning Badmästaren
åtta gånger per år.
	Du är medlem under kalenderåret 2019.
Vi hoppas på ditt medlemskap.
Med badarhälsningar

SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET
Styrelsen
Klipp längs den streckade linjen

BANKGIRO

INBETALNING/GIRERING AVI

Meddelande till betalningsmottagaren

Betalningsavsändare (namn och postadress)

Betalningsmottagare (endast namn)

BG 130 nov.04

Svenska Badmästareförbundet
Belopp kronor

öre

15000

Till bankgironr (ifylls alltid)

551

3114

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

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

Ni har vattnet – vi har produkterna

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

önskar Maud, Lotta, Ebba & Johanna!
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GOD JUL

VATTENTRÄNING..

RODECOLEK..

WIBIT..

KASSAPRODUKTER..

BASTU..

LEK..

HJÄLPMEDEL..

VERKSAMHET..

SIMHALLSTILLBEHÖR..

miwexab

miwexab

miwex.se

J

JUL
D
O
G

www
.miw
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Vi ser fram emot 2019, hos oss kommer det hända mycket spännande.
Vi börjar året med en resa till Tyskland där vi träffar WIBIT - 3 dagar
med utbildning, nyheter & träff med andra återförsäljare från hela
världen. Flera spännande Miwex-produkter är redan på väg till oss
och utvecklingen av Rodecos badlek är igång. Vi kommer att åka på
mässor både här i Sverige och i övriga Norden. Det viktigaste för oss är
att vi får serva ER med bra kvalitets-produkter och att just NI är våra kunder.

JU
OD
G

UL

Hoppas ni får en underbar julhelg med massor av
härliga badgäster i er anläggning. Simma lugnt.

GOD JUL

Bruksgatan 9 | 597 30 Åtvidaberg | Tel 0120 299 88 | info@miwex.se

Posttidning B
Svenska Badmästareförbundet
Box 1035 | 262 21 ÄNGELHOLM

