
   

 ORDNINGSREGLER FÖR KYRKSLÄTTS SIMHALL 
 

1. Simtiden inklusive tid för av- och påklädning är totalt 1 ½ timme.  För överstigande tid uppbärs en 
ny avgift. 
 

2. Innan du går i bastun och simbassängen tvätta dig ordentligt. Gå i duschen och bastun utan 
baddräkt och åtminstone väta håret. Långt hår ska vara uppsatt. 

 
3. Det är av säkerhetsskäl förbjudet att springa, föra oljud eller annars uppträda störande i simhallen.  

 
4. Det är förbjudet att uppträda oanständigt i simhallens utrymmen. 

 
5. Personer med smittosamma sjukdomar får inte vistas i omklädnings-, tvätt-, och 

bassängutrymmena. 
 

6. Att färga håret och borttagning av hår i simhallens utrymmen är förbjudet.  
 

7. Det är förbjudet att ta med sig föremål som lätt krossas till tvätt- och bassängutrymmena.  
 

8. Tuggummi får inte användas i bassängutrymmena.  
 

9. Det är förbjudet att använda rusmedel eller vistas i simhallen under påverkan av rusmedel eller 
annan narkotika.  

 
10. Rökning är tillåten endast på för ändamålet anvisade ställen utomhus. 

 
11. Obehörig vistelse i simhallens utrymmen är förbjuden. 

 
12. Fotografering och videoupptagning utan separat tillstånd är förbjudet.  

 
13. Simning är tillåten endast i egentlig baddräkt. 

 
14. Barn under 8 år måste ledsagas av en övervakare som är över 15 år.  Flickor som uppnått skolåldern 

använder damernas omklädnings- och tvättrum, liksom pojkarna använder herrarnas utrymmen.  
 

15. Var och en utnyttjar simhallen på eget ansvar och ansvarar själv för uppbevaringen av sina kläder 
och övrig egendom i simhallen. Hittegods ska överlämnas till personalen. 

 
16. Att använda hoppställningar och vattenrutschbana är tillåtet endast med övervakarens 

medgivande. Man får hoppa i bassängen endast från anvisade ställen. Simhopp får inte utgöra en 
fara för simningen i bassängen. 
 

17. Det är förbjudet att klänga i banlinor och simma tvärs över simbanor.  
 

18. När du lämnar simhallen, återlämna hyrda föremål antingen till kassan eller till för dem anvisad 
plats. 
 

19. Person eller sammanslutning som bryter mot dessa ordningsregler, eller inte följer av personalen 
givna anvisningar eller direktiv, kan beordras att avlägsna sig från simhallen och för viss tid 
förbjudas att utnyttja simhallen. 

 
20. Utöver dessa ordningsregler kan preciserade anvisningar ges för enskilda motionsplatser eller 

motionsevenemang. 
 


