Sorsele Bad-och Simhall
För att säkerställa att man får plats att bada, ring gärna och boka plats på
telefon 0952-14238. Vi kan bara ha 3 st samtidigt i vardera omklädningsrum,
1 person i vardera bastu och 6 st badande i bassängen. Nytt nu är att passen på
de allmänna tiderna är 1,5 timmes, vilket gör att vi hoppas att de som vill bada
får möjlighet att göra det, trots pandemin.

Öppettider under tiden 19:e april till 18:e juni:
Måndag

Kl 15.30-18.00

Onsdag

Kl 15.30-17.00 Motionssim
Kl 17.00-18.30 Allmänt bad
Kl 18.30-20.00 Motionssim

Torsdag

Kl 11.00-13.00 Minibad 0-5 år/FaR /Motionssim
Kl 17.00-19.00 Minibad 0-5 år

Fredag

Allmänt bad/ Motionssim

Kl 07.00-08:30 Motionssim
Kl 17.00-18.30 Allmänt bad
Kl 18.30-20.00 Allmänt bad

Lördagar jämna veckor
Kl 10.00-11.00
Kl 11.00-12.30
Kl 12.30-14.00

Motionssim
Allmänt bad
Allmänt bad

Att tänka på innan stängning:
-

15 minuter innan stängning: bassäng, bastu och kiosken stänger
Vid stängningstid: besökare ska ha lämnat anläggningen.

Betala gärna med kort eller swish. Ta med eget hänglås till skåpen.

Mvh Personalen Simhallen
Sorsele Simhall
Skolgatan 20
924 32 Sorsele

0952-14238
simhallen@sorsele.se

Viktigt att tänka på utifrån gällande restriktioner:

-

1 st person i kassan. Är det någon i kassan när man kommer, då
väntar man utanför entrèn på sin tur.

-

3 st personer samtidigt i vardera omklädningsrum. Barn som
behöver hjälp och stöd av en vuxen, där räknas den vuxne inte in
i antalet.

-

1 person i bastun.

-

6 st badande i bassängen. Barn som behöver hjälp och stöd av
en vuxen för att kunna bada, där räknas den vuxne inte in i
bassängantalet om denne inte ska bada.

-

Handsprit finns tillgängligt i entrèn. Sprita gärna händerna innan
ni går in i omklädningsrummet och sprita gärna händerna innan
ni går härifrån.

-

De som inte ska bada utan bara titta på, där är antalet 10 st som
kan vara i anläggningen.

-

När man har är klar med sitt bad och har bytt om, då går man ut
ur badhuset och väntar utomhus. Ingen samling i entrèn.

