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Summering av 2022
Efter en relativt mild vinter såhär långt är det åter igen dags att starta upp arbetet på Himna-
badet inför säsongen 2023. Vi hoppas på en fin sommar med många dagar på badet för våra 
medlemmar och gäster.

Himnabadet betyder mycket för oss i Linghem med omnejd och erbjuder en unik möjlighet 
till utomhusbad. Sommaren 2022 kunde vi ha öppet som vanligt utan att vara präglat av 
Covid-19 pandemin.

Under 2022 hade vi 503 hushåll som medlemmar och drygt 36.000 besökare. Antalet med-
lemshushåll har minskat med 60 stycken jämfört med förra säsongen. De samlade intäkterna 
från medlemmar och de som löser entré ligger på en konstant nivå de senaste åren. Vi hopp-
as att hushållen återvänder som medlemmar nu när vi är tillbaka efter pandemin. Besöksan-
talet var ungefär 2% lägre än året innan.

Året gick ekonomiskt med ett stort överskott tack vare 
ett bidrag från kommunen på en miljon kronor. Dessa 
pengarna kommer vi investera under kommande sä-
song i anläggningen. 

Kiosken hyrdes ut och drevs i extern regi.

Försäljningen av medlemsskap och entréer 
tillsammans med arbetet från ideella krafter och 
stödet från våra sponsorer är en förutsättning 
för att hålla igång badet.

Under 2022 har Himnabadet erbjudit tex:
   • Motionssim på morgnar och kvällar
   • Simlek, märkestagning och crawlkurser 
 (via LASS verksamhet) 

Under året har vi investerat i:
   • Stängsel runt området
   • Svikt

   • Kolfilter för att klara nya krav från 
     Folkhälsomyndigheten
   • Syratank för att minska hanteringen av syradunkar
   • Weedkiller Garden för att över tid bekämpa
 ogräs med hetvatten



Läget inför säsongen 2023
Inför denna säsongen har vi höjt medlemspriser och entréavgifter för att täcka de högre kost-
nader som vi drabbats av på grund av högre priser och ökade elhandelskostnader vilka var sex 
gånger så höga 2022 som 2020. Se sista sidan för prisinfo.

Kommande säsong kommer vi driva kiosken i egen regi efter att den har varit utarrenderad un-
der tre säsonger. Vår tanke är att behålla våra besökares favoriter men samtidigt minska sorti-
mentet för att underlätta driften. GB kommer tillbaka!

Simskolan fortsätter i LASS regi även denna säsongen. Mer info på sidan 6.

Vi kommer erbjuda motionssim på morgnar och kvällar som vanligt.

I år fortsätter vi att ha öppet 15-19 på vardagar innan och efter sommarlovet. Detta för att göra 
det enklare att hinna till badet efter jobbet samt för att minska krockarna med skolornas idrotts-
undervisning. Se sista sidan för badets öppettider.

Vi har ständigt behov av fler som hjälper till på badet både i styrelsen och bland de som hjälper 
till lite extra med några timmar då och då. 
Det som primärt behövs är hjälp med:
   • Vattenteknik – Koll av utrustningen dagligen under en vecka eller två för att se att             
 vattenvärdena är OK (cirka en kvart om dagen om inget har hänt)
   • Bottendammsugning – Veckovis med dammsugning fyra kvällar à drygt 2 timmar
   • Personalhantering – Kontakt med kommun och sommarjobbare samt schemaläggning 
 (standardschema finns)

Utbildning från ansvarig för respektive område sker alltid innan man börjar.

Maila in ert intresse till info@himnabadet.se.

Är du intresserad av sommarjobb se sista sidan!

Arbetsdagar inför säsongen

Vi upplever att vi får större uppslutning när vi träffas på söndagar. Det fortsätter vi med.

I år kör vi två söndagar mellan 14.00 och 16.30 innan vi öppnar badet. Vi bjuder på fika. Kom 
och hjälp till hela passet eller delar av det.

De söndagar vi har tänkt oss är 23 april respektive 14 maj.

De saker som bland annat behöver fixas är:
   • Klippa häckar och träd
   • Plocka upp grenar och räfsa upp under träd för att förbereda gräsklippning
   • Rensa ogräs mellan plattorna, runt byggnaderna/bänkar och i thujahäcken

   • Plocka fram bänkar, cafémöbler, leksaker, badvaktstorn, stegar etc inför starten

Om vi blir många som deltar så blir jobbet enkelt. Ta med en kompis eller hela familjen så blir 
det roligare och jobbet går fortare.



Himnabadets verksamhetsplan för 2023-2025
Himnabadets verksamhetsplan för 2023-2025

Verksamhetsplanen är tänkt att ge en samlad bild över styrelsens ambitioner 
för Himnabadet de tre kommande åren.

Himnabadet går runt ekonomiskt tack vare engagemang av personer i Ling-
hem som arbetar ideellt, våra sponsorer samt Linköpings kommun som beviljar 
ett driftsbidrag, stöttar med feriearbetare och anläggningsbidrag vid behov.

Vår vision för Himnabadet i framtiden
   • Himnabadet finns till för sina badgäster och är en mötesplats som   
 stimulerar till fysisk aktivitet där alla kan delta
   • Himnabadet är välbesökt även under dagar med måttlig sol, då det finns  
 ett stort och varierande utbud av aktiviteter förutom bassängbad
   • Himnabadet är en miljövänlig anläggning
   • Himnabadet är en fräsch och lättunderhållen anläggning som upplevs   
 som trygg, trevlig och ren av badgästerna
   • Våra besökare pratar gärna positivt om hur badet fungerar

Våra planer för denna säsongen
Under 2023 är vår ambition att:
   • bygga minigolfbana (en helt ny i betong och rostfritt)
   • byta stängsel mellan damernas omklädningsrum och ristippen
   • fräscha upp omklädningsrum och kiosken
   • slipa botten på stora bassängen



Gör som Tvage!
Ren kropp – ren bassäng!

Duscha först!

Tvätta dig med tvål och vatten

Inga underkläder!

Ha alltid rena badkläder och använd inte underkläder när du badar

 
Luktar du klor efter badet?

Klor dras till smuts och bakterier. Tvätta dig ordentligt innan du badar 

så luktar du inte klor efteråt

Tack för hjälpen och ha en riktigt fin badsommar!



Simskola

Vi på LASS är glada att även i år kunna erbjuda simskola, märkestagning 
och crawlkurs för vuxna på Himnabadet. Vi kommer att ha grupper under vecka 25-28.

Simskolegrupperna är indelade i 3 olika nivåer beroende på barnens förkunskaper:
Baddaren – inga förkunskaper krävs utan här jobbar vi med vattenvana
Pingvinen – för de vattenvana, barnet vågar ligga på mage och rygg utan flythjälpmedel
Guldfisken – för de som kan simma 10 meter i både mag- och ryggläge
Märkestagning – för de som kan simma 25 meter eller mer i både mag- och ryggläge.

Crawlkurs för vuxna – för de som är 16 år eller äldre och kan simma 200 meter varav 
50 meter på rygg.

För mer information och anmälan besök vår hemsida  
https://www.lass.se/

Tack till våra sponsorer och samarbetspartners för säsongen 2022!

Sponsringen och bidragen vi får hjälp med är en viktig inkomst 
för att vi ska kunna hålla igång badet.

Har du och ditt företag också lust att synas på badet och därmed stötta verksamheten?
Då är våra skyltplatser ett bra sätt. Det ingår även plats på Himnabadets hemsida.

Priset är 2.000 kr per år exkl moms (badet är inte momspliktigt) och företaget 
betalar skylten som kostar cirka 1.500 kr exkl moms.

Om du är privatperson och vill sponsra går det givetvis också bra genom att 
sätta in en slant på Himnabadets PlusGiro 169537-8.





Medlemskap säsongen 2023
Nya medlemmar får plastkort i samband med köp av medlemsskap. 

Dessa ska sparas då vi aktiverar samma kort nästa år. 
Har du tappat bort ditt kort behöver du köpa ett nytt i kassan till en kostnad av 20 kr/kort.

Öppettider

18 maj – 18 juni • Vard 15-19, helger 10-18
19 juni – 13 augusti • Alla dagar 10-19
14 augusti– 20 augusti •  Vard 15-19, helger 10-18

Kristi himmelfärdsdag och klämdagen (18-19 maj) resp 
nationaldagen (6 juni) är badet öppet 10-18.

Stängt midsommarafton och midsommardagen.

Entrén stänger en halvtimme innan badet stänger. Kontaktuppgifter

Hemsida  www.himnabadet.se

Facebook  Himnabadet

Instagram  himnabadet

Allmänt   info@himnabadet.se  

Sommarjobb  sommarjobb@himnabadet.se

Medlemsfrågor  medlem@himnabadet.se

Telefon på badet  013-700 34

Inträde

Vuxen    40 kr 
Barn/ungdom (3-19 år)  30 kr 
Barn (0-2 år)   Gratis

Vid större grupper hör av er till 
info@himnabadet.se

Styrelse
 
Ordförande  Johan Törnquist
Sekreterare  Monica Sahlberg
Kassör   Kicki Lind

Flera personer i hushållet
En person i hushållet

900 kr
450 kr

Pris

Medlemskort
Typ av hushåll
(på samma adress)

Vi söker sommarjobbare för säsongen 2023! 
Du är välkommen med en ansökan och primärt söker vi ungdomar 

som går på gymnasiet eller äldre. Går du i årskurs 1 och 2 på gymnasiet 
är det viktigt att du söker senast 26 februari. 

De arbetsuppgifter det handlar om är bland annat att bemanna entrén 
och kiosken, vara badvärd, städning av omklädningsrum, 

tömning av soptunnor samt underhåll av området.
Skicka din ansökan till sommarjobb@himnabadet.se

Köp av säsongskort
Vi önskar att så många som möjligt både nya och 
gamla medlemmar köper säsongskort hemifrån via vår 
webbshop. Köp säsongskort smidigt med mobilen!

STEG 1 BETALA:
Öppna kameran i din mobil och Scanna QR-koden.
Välj säsongskort, ändra antal till 1, 
välj antal personer i hushållet, 
klicka på varukorgen  uppe till 
höger och fyll i dina uppgifter.
Avsluta genom att betala med Swish.

STEG 2 AKTIVERA KORT
Efter avslutat köp får du ett mail med en länk till din 
beställning och information om hur du aktiverar 
befintliga säsongskort. När du har aktiverat korten 
är de redo att användas. Om ni är nya medlemmar 
så klickar ni i den rutan så finns era säsongskort 
att hämta ut i kassan vid ert nästa besök.

Tack för att du köper säsongskort via vår webbshop!




