
 

Välkommen till Snäckgärdsbadens samfällighetsförening 

För att alla ska trivas på poolområdet behöver du följa några enkla ordningsregler: 
 Samfällighetens område är tillgängligt för boende året runt mellan klockan 06:00-23:00 
 Poolerna är öppna för bad från ca 1 juni - 30:e september (uppvärmning av poolen varierar år för 

år, oftast är poolerna uppvärmda ifrån midsommarhelgen till sista helgen i augusti). 
 Öppettider för poolerna är 07:00 – 21:00 sommartid, enbart vuxensim 07.00-09.00 
 Lilla poolen är t.v. bara öppen måndag, onsdag och fredagar, barnpoolen alla dagar. 
 Du kommer in på området med din lägenhetsnyckel eller tagg. 
 Tvätta dig med tvål och vatten i din lägenhet före bad. 
 Se till att stänga alla grindar och dörrar efter dig när du vistas på området. 
 Poolområdet är obevakat. Allt badande sker under eget ansvar och vi ber att alla barn hålls under 

uppsikt. 
 Badkläder är obligatoriskt för alla och badblöja gäller för de minsta barnen (ej nakna). 
 Varsam dykning från startpallar med största försiktighet, tänk på andra badande! 
 Hundar och katter får inte vistas på området (de boende får gå med sitt husdjur på stengången 

längst med bostadshuset till grinden för rastning). 
 Rökning och all användning av glas (typ flaskor och glas) är förbjudet på poolområdet. 
 Lämna inga privata solstolar på området. 
 Det är gratis att låna en solstol, men ställ tillbaka den där du tog den när du är färdig. 
 Släng skräp i soptunnan. Matrester samt skräp som inte får plats tar du med dig hem. 
 Du får inte ha på hög musik som stör andra. 
 Tennisbanor måste förbokas, se separat informationsblad om detta. 

 The community area is available for residents all year round between 06:00-23:00. 
 The pools are open for swimming from 1st June - 30th September (heating of the pool varies from 

year to year, usually the pools are heated from the midsummer weekend to the last weekend in 
August). 

 Opening hours for the pools are 07:00 - 21:00 summertime. The middle-sized pool is open Mondays, 
Wednesdays and Fridays. 

 You enter the area with your apartment key or tag. 
 Wash yourself with soap and water in your apartment before bathing 
 Be sure to close all gates and doors behind you when staying in the area 
 The pool area is unguarded. All bathing takes place under your own responsibility and we ask that all 

children be supervised. 
 Swimwear is mandatory for everyone at the bath and the bath diaper applies to the youngest 

children (not naked). 
 Careful diving, respect other swimmers. 
 Dogs and cats are not allowed in the area (the residents are allowed to bring their pet along the 

stairway along the house to the gate for walking your pet outside the premises). 
 Smoking and use of any kind of glass is prohibited in the pool area. 
 Do not leave private sunbeds in the area. 
 It is free to borrow a deck chair, but put it back where you took it when you are finished. 
 Throw trash in the bin. Food leftovers and rubbish that do not fit you take home with you. 
 You must not have high music that disturbs others. 
 Tennis courts must be pre-booked, see separate information sheet for this. 

Du är en del av någon annans upplevelse - You are part of someone else's experience! 

Eventuella problem eller fel rapporteras till er BRFs representant/styrelse. Uppdaterat 2022-06-27 


