
• ALLA som fyllt 3 år som går in på området betalar entré. 
• Barn som ej fyller 12 år innevarande år måste oavsett  
   simkunnighet av säkerhetsskäl ha sällskap av en ombytt vuxen  
   som ansvarar för barnet.  Detsamma gäller alla oavsett ålder som inte 
   kan simma.  Simkunnighet är 200 m varav 50 m på rygg.   
• Du som förälder/vuxen/ledare är alltid ansvarig för medföljande  
   barns säkerhet och trygghet - lämna aldrig barnen utan uppsikt. 
• Dusch obligatoriskt innan bad.
• Bad med underkläder/kläder är ej tillåtet.
• I badhuset går vi.
• Respektera banor avsedda för motionssim och undvik
  därför också att hänga på skiljelinan som finns för detta.
• Omklädningsrummen inomhus är stängda, använd gärna bås  
   utomhus 
• Dusch finns i uterelaxen 
 

INFORMATION

Följande dagar har vi stängt
Påskafton, Påskdagen, Midsommarafton, Midsommardagen,  
Julafton, Juldagen, Nyårsafton, Nyårsdagen

Följande dagar har vi öppet som söndagar
Trettondag Jul, Kristi Himmelfärdsdag, Långfredag, Annandag påsk,  
1 maj, 6 juni, Dag efter midsommardagen, Annandag Jul, 
Trettondagsafton, Dag innan Julafton, Dag innan Nyårsafton

Kolla alltid www.skara.se/vilan eller gilla oss på facebook  
www.facebook.com/vilansfritidsomrade för senaste info.

KONTAKT
• Fritidschef 0511-321 83 • Badet reception 0511-320 10
• Bokning 0511-322 01 • Vaktmästare 0511-324 16 • badhuset@skara.se 
• vilan@skara.se
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ÄNDRADE ÖPPETTIDER

Ett kontantfritt
badhus! 



Hela foldern gäller med reservation för ändringar!

• Kassa/insläpp/stänger 30 minuter innan utsatt stängningstid

ÖPPETTIDER UTEBADET & uterelaxen

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön

  8.00-20.30
  6.30-20.30 
  8.00-20.30 
  6.30-20.30
  8.00-20.30
10.00-17.00
10.00-17.00

PRISER Gäller från utebadets öppnande fram tills 2022-09-18

Bad 20 kr 45 kr 120 kr

BARN/UNGDOM 
3 -15 år

VUXEN   
fr 16 ÅR

FAMILJ/ 
GRUPP

SOLLJUS
Solljuset hittar du i vår uterelax och det ingår i din entré. 

Gratis

BARN 
0-2 år 

ÖVRIG INFORMATION 

Tillfälliga priser på engångsentréer och sommarkort på grund av  

renoveringen av inomhusbadet! Övriga kort är ordinarie priser och samtliga 

andra rabatterade priser tas bort under den tillfälliga prissänkningen.

Inomhusbadet kommer att vara stängt under perioden  
12 maj - 19 september 2022 på grund av renovering.
Vi kommer därför att ha ett specialpris för sommarkorten denna 
sommar. Med sommarkortet badar du hur mycket du vill fram tills 
utebadet stänger.
 
Vuxen ord. pris 500 kronor tillf. pris 250 kronor 
Barn  ord. pris 200 kronor tillf. pris 100 kronor
 

SOMMARKORT 
Under sommaren så har vi vissa perioder  
en del simläger i utebassängen.  
Det kan medföra att utebadet öppnar  
senare vissa dagar eller att upp till 6  
banor kan vara uppbokade på morgonen. 

Taggar & Armband 
Under sommaren 2022 kommer du inte att behöva använda din 
tagg eller armband för in/utpassage. 
Vill du använda tagg för att fylla på pengar och kunna betala så kan 
du köpa en tagg för 50 kr, smidigt att använda då badhuset  
är kontantfritt.  
Du behåller sedan taggen för framtida bruk. 
Fråga oss gärna i kassan hur det fungerar. 

Kassa & café 
I vårt café kan du köpla lättare luncher, smörgåsar, kaffe, the, läsk, 
godis, frukt mm.
Kassan stänger 30 minuter innan utsatt stängningstid 
 

Tips! 18/19 juli 21.00 är det utomhusbio på badet! 

skara.se/vilan • 0511-320 10


