
 
 
 

Vattenpalatset i Lerum Häradsvägen 3, 443 31 LERUM 0302-17020 
 

För allas trivsel och säkerhet 

 

Entré: 
Vistelsen på Vattenpalatset sker på egen risk.  

Barn under 11 år måste hållas under uppsyn av en medföljande vuxen.  

Barn som är 11 år och äldre, bör ha en vuxen i sällskap.  

För att vistas i badet ensam ska man kunna simma 200 meter och vara vattenvan.  

Entréavgift ska betalas av alla som gör entré till Vattenpalatset, oavsett om du ska bada eller inte.  

Alla typer av glasbehållare är förbjudet att ta med in. Lämna medhavda glasflaskor och barnmatsburkar till personalen 

vid entré.  

Omklädning: 
Omklädning får endast ske i anvisade omklädningsrum.  

I skåpshallen - som är en allmän zon - sker endast klädinhängning.  

Förvara era värdesaker i värdeskåpen inne i badet eller under uppsikt. Till värdeskåpen behövs  

ett 10-kr mynt som pant. 

Hygien: 
Tvätta både kropp och hår noggrant innan bad samt efter toalettbesök och bastubad samt sätt upp långt hår med en 

hårsnodd.  

Ska du endast badvakta, räcker det att du tvättar av fötterna innan du går in i poolområdet.  

Ta med en extra handduk att sitta på om du vill bada bastu. 

I badet:  
Alla ska ha badkläder eller strandklädsel på sig under vistelsen i poolområdet.  

Vattenpalatset är bemannat av personal utbildad i första hjälpen.  

Poolområdet kan tillfälligt vara obevakat eftersom personalen cirkulerar i hela anläggningen.  

I badvaktshytten finns första hjälpen-utrustning och larmtelefon.  

Personalens anvisningar skall efterföljas, vi månar om gästernas säkerhet och trivsel. 

Bassängerna har olika djup, från 40 cm till 180 cm. Kontrollera vattendjupet innan ni hoppar/dyker i.  

Kontakta personal vid tillbud, ”olyckor i poolen” eller om du har några frågor.  

Övrigt: 
Det är enbart tillåtet att fotografera och filma sitt sällskap.  

Alkohol- och rökförbud gäller i hela anläggningen. 

Vi polisanmäler alla misstänkta brott. 

Personalen har rätt att avvisa gäster som brutit mot våra trivsel- och säkerhetsanvisningar. 

Vattenpalatset har automatiskt brandlarm. Se vår nödutgångskarta i entrén. 

Vattenpalatsets reningssystem är ett slutet system med sandfilter. Bakterierna bekämpas med klor och UV-ljus.  


