Resultat totalt

Tyck till om Strandbadet 2020
2020-11-02

Svarsfrekvens
Total 100% (101 / 101)

1. Bakgrundsfråga Vilken anläggning utnyttjar du?
Namn

Antal

%

Simhallen

90

89,1

Träningspasset (gymmet)

26

25,7

116

114,9

Total

Svarsfrekvens
100% (101/101)

2. Bakgrundsfråga ålder
Namn

Antal

%

-10 år

10

9,9

11-20 år

11

10,9

21-40 år

9

8,9

41-60 år

19

18,8

61-80 år

49

48,5

81-

3

3

101

100

år
Total

Svarsfrekvens
100% (101/101)

3. Bakgrundsfråga kön
Namn

Antal

%

Man

34

33,7

Kvinna

67

66,3

Annat

0

0

101

100

Total

Svarsfrekvens
100% (101/101)

4. Hur trivs du på Strandbadet?
Namn

Antal

%

Mycket bra 5

61

60,4

4

34

33,7

3

5

5

2

1

1

Inte bra 1

0

0

101

100

Total

Statistik
Medelvärde

4,53

Median

5

Svarsfrekvens
100% (101/101)

Totalt medelvärde: Hur trivs du på Strandbadet?
Medelvärde

4,53

5. Hur nöjd är du med hur du blir bemött av personalen?

3

Namn

Antal

%

Mycket nöjd

76

76

Ganska nöjd

22

22

Varken nöjd eller missnöjd

2

2

Ganska missnöjd

0

0

Mycket missnöjd

0

0

100

100

Total

Svarsfrekvens
99% (100/101)

6. Hur nöjd är du med anläggningen som helhet?
Namn

Antal

%

Mycket nöjd

36

36

Ganska nöjd

54

54

Varken nöjd eller missnöjd

7

7

Ganska missnöjd

2

2

Mycket missnöjd

1

1

100

100

Total

Svarsfrekvens
99% (100/101)
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7. Känner du till att det finns ett kvalitetsåtagande för Strandbadet?
Namn

Antal

%

Ja

28

28,9

Nej

69

71,1

97

100

Total

Svarsfrekvens
96% (97/101)

8. Tycker du att Kultur- och föreningsnämnden håller vad den lovar i kvalitetsåtagandet för
Strandbadet?
Namn

Antal

%

Ja, absolut

8

34,8

Ja, i stort sett

14

60,9

Nej, inte riktigt

1

4,3

Nej, absolut inte

0

0

23

100

Total

Svarsfrekvens
22,8% (23/101)
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9. Om du använder simhallen, hur nöjd är du med följande?

Mycket
nöjd 4
Antal

3

2

Antal Antal

Mycket
missnöjd 1

Vet ej/svårt att
bedöma

Total

Antal

Antal

Antal

Receptionspersonalens serviceförmåga och
kunnighet

66

18

1

1

1

87

Badpersonalens serviceförmåga och
kunnighet

48

20

6

3

8

85

Städningen av omklädningsrum, dusch och
bastu

30

33

15

8

1

87

Städningen av simhallen

44

32

5

3

3

87

Tryggheten och säkerheten i simhallen

51

22

4

2

5

84

Utbudet av lekutrustning och simredskap i
simhallen

27

16

8

3

28

82

Fördelningen av tid för allmänhetens bad
och motionssim

30

26

13

1

13

83

Fördelningen av bassängens yta för lek och
motionssim

31

28

12

2

10

83

6

Statistik
Receptionspersonalens serviceförmåga och kunnighet
Medelvärde

3,73

Badpersonalens serviceförmåga och kunnighet
Medelvärde

3,47

Städningen av omklädningsrum, dusch och bastu
Medelvärde

2,99

Städningen av simhallen
Medelvärde

3,39

Tryggheten och säkerheten i simhallen
Medelvärde

3,54

Utbudet av lekutrustning och simredskap i simhallen
Medelvärde

3,24

Fördelningen av tid för allmänhetens bad och motionssim
Medelvärde

3,21

Fördelningen av bassängens yta för lek och motionssim
Medelvärde

3,21

Totalt medelvärde: Om du använder simhallen, hur nöjd är du med följande?
Medelvärde

3,36
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10. Om du använder Träningspasset (gymmet), hur nöjd är du med följande?

Mycket
nöjd 4
Antal

3

2

Antal Antal

Mycket
missnöjd 1

Vet ej/svårt att
bedöma

Total

Antal

Antal

Antal

Receptionspersonalens serviceförmåga och
kunnighet

20

7

0

0

1

28

Gympersonalens serviceförmåga och
kunnighet

13

7

2

1

4

27

Städningen av omklädningsrum, dusch och
bastu

15

10

3

0

0

28

Städningen av gymmet

14

12

2

0

0

28

Tryggheten och säkerheten i gymmet

17

8

0

1

1

27

Skötseln av träningsutrustningen i gymmet

17

10

1

0

0

28

Utbudet av träningsutrustning i gymmet

12

10

6

0

0

28

8

Statistik
Receptionspersonalens serviceförmåga och kunnighet
Medelvärde

3,74

Gympersonalens serviceförmåga och kunnighet
Medelvärde

3,39

Städningen av omklädningsrum, dusch och bastu
Medelvärde

3,43

Städningen av gymmet
Medelvärde

3,43

Tryggheten och säkerheten i gymmet
Medelvärde

3,58

Skötseln av träningsutrustningen i gymmet
Medelvärde

3,57

Utbudet av träningsutrustning i gymmet
Medelvärde

3,21

Totalt medelvärde: Om du använder Träningspasset (gymmet), hur nöjd är du med följande?
Medelvärde

3,48
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11. Hur nöjd är du med följande aktiviteter?

Mycket nöjd 4
Antal

3

2

Antal Antal

Mycket missnöjd 1

Har inte deltagit

Total

Antal

Antal

Antal

Aquapowern

13

2

0

1

44

60

Aquazumban

13

0

0

1

45

59

Babysimmet

8

3

0

1

44

56

Djupvattenträningen

12

0

2

1

43

58

Lovaktiviteterna

8

2

2

1

43

56

Vattengympan

16

3

0

1

40

60

Yogan

0

0

0

0

1

1
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Statistik
Aquapowern
Medelvärde

3,75

Aquazumban
Medelvärde

3,63

Babysimmet
Medelvärde

3,53

Djupvattenträningen
Medelvärde

3,56

Lovaktiviteterna
Medelvärde

3,5

Vattengympan
Medelvärde

3,71

Yogan
Medelvärde

3,8

Totalt medelvärde: Hur nöjd är du med följande aktiviteter?
Medelvärde

3,64
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12. Om du handlar i Strandbadets café, hur nöjd är du med följande?

Mycket nöjd
4
Antal

3

2

Antal Antal

Mycket
missnöjd 1

Vet ej/svårt att
bedöma

Total

Antal

Antal

Antal

Cafépersonalens bemötande och
serviceförmåga

59

12

2

0

18

91

Utbudet i caféet

38

25

10

2

16

91

Frukostbuffén

22

4

1

1

58

86

Statistik
Cafépersonalens bemötande och serviceförmåga
Medelvärde

3,78

Utbudet i caféet
Medelvärde

3,32

Frukostbuffén
Medelvärde

3,68

Totalt medelvärde: Om du handlar i Strandbadets café, hur nöjd är du med följande?
Medelvärde

3,57
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13. Information

Instämmer
helt 4
Antal

3

2

Antal Antal

Instämmer
inte 1

Vet ej/svårt att
Total
bedöma

Antal

Antal

Antal

Det är lätt att hitta information om Strandbadet
på kommunens hemsida.

51

31

4

1

9

96

Strandbadets information på kommunens
hemsida är bra.

47

28

5

2

11

93

Informationen på Strandbadets Facebook-sida
är bra.

24

15

1

1

52

93

Informationen på Strandbadets Instagramkonto är bra.

17

13

0

1

61

92

Statistik
Det är lätt att hitta information om Strandbadet på kommunens hemsida.
Medelvärde

3,19

Strandbadets information på kommunens hemsida är bra.
Medelvärde

3,05

Informationen på Strandbadets Facebook-sida är bra.
Medelvärde

1,55

Informationen på Strandbadets Instagram-konto är bra.
Medelvärde

1,17

Totalt medelvärde: Information
Medelvärde

2,25
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14. Lämna gärna dina övriga synpunkter här
Det skulle vara bra om dörren mellan omklädningsrum och dusch stod öppen. Då skulle luften cirkulera bättre
och vi skulle lättare kunna passera med små barn och famnen full av flaskor m.m.
Personalen har blivit bättre på att röra sig i simhallen.
Omklädningsrummen skulle kunna fräschas upp. Golvet känns lite svårstädat och ytorna är väldigt öppna.
Kanske en skåprad på mitten kunde vara bra så att man kan för byta om i lite skymundan.
Fler duschar det blir trångt
Efter gymet badar jag bastu. Tänker varje gång hur lätt det är att få brännskador av tegelväggarna o kaklet
(skyddsrond saknas?) Har sett brännskadade i mitt jobb, vilka smärtor dessa människor har, tänk om ni själva
bränner er på ett finger hur det smärtar. Fråga: Finns det BurnFree sterila plåster på badhuset om olyckan är
framme?
Gärna en timme till på kvällen. Större skyltar så det ännu klarar framgår att skor ska tas av innan
omklädningsrum.
Caféet saknar LCHF-typ utan socker o (margarin) vet ej säkert. Skulle gilla mer kvällsöppet för sim. Vill ha tak
över cykelparkering.
Vore trevligt om alla badande tvättade sig utan kläder innan bad :)
Varför inga studentrabatter? Skulle vara bara med mer motionssim på förmiddagar.
Gärna musik i rummet med crosstrainer o cyklar.
Hygien är viktigt, så installera slang + handduschmunstycken på samtliga duschar omgående! En väggfast dusch
högt upp kan INTE rengöra rumpor, snippor eller snoppar. Har man lite längd och tjocklek på hår är det omöjligt
att tvätta det. Gör om - Gör rätt!
Tycker att tillgängligheten till hoppbassängen är urusel, det är ju träning där typ jämt, och så kan man inte
utnyttja målen där! Ett ʺtråkigtʺ badhus med lita att göra för dem mellan 6-15. Hade varig bättre om KGA
Kommun byggt Nytt. Ett badhus för ALLA.
Om man inte låser skåpen så behöver man inte lägga sina kläder där för det gör att det inte finns tillräckligt med
skåp. Kompisar, familj kanske kan dela då det är begränsat med skåp just nu.
Har bott i Örebro och är nyinflyttad hit för ett par år sedan. Simmade då mycket på Eyrabadet i Örebro, där dom
hade både bubbelpool och ångbastu. Det saknar jag i Karlskoga. Tack :)
Bubbelpool vore bra, kanske också en ångbastu. :)
Nytt badhus med flera stora rutschbanor.
Det borde ʺkontrollerasʺ mer att alla duschar o tvättar håret, utan badkläder. Men bara att duscha med tvål vore
ett framsteg. Det ʺfuskasʺ i alla åldrar.
På gymmet saknas ibland handsprit och ibland desinfektionsmedel. I de fall det finns är det bara 1 flaska som alla
ska springa och dela på. Och då ser man att det inte blir av.
Saknar senare motionssim ex kl 20-21. Bubbelpool vore trevligt.
Ökade öppettider på morgonen. Flera dagar med morgonsim. Öppna tidigare lör-söndagar, 8.00.
Allt är toppen
En renovering av omklädningsrum vore inte dumt. Skulle uppskattas verkligen då det inte är så fräsch längre.
Folk går in med skor.
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Tag av skor och strumpor innan omklädningsrum.
Öppettider bra 6.15 sämre 9.00
Djupvattenträning. Vill ha mer variation!
Kul! Lite mer trampolin för hajien.
Alltid för blött på golven i omklädningsrummen. Ställ dit en skrapa så att man kan skrapa torrt. Sedan behövs fler
handduschar. Hårtorkarna är bedrövliga, riktiga fönar vore bättre.
Jag tycker att det mesta är utmärkt!
Samma öppningstider för badet alla dagar vore enklare att minnas. Jag förstår att det hänger på resurser men
ändå om man kan önska.
Skulle vara bra med handdusch på varje dusch.
Mer sprit för städ i träningslokalen samt skyltar för folk är lite dåliga på det.
1.) Bygga en bubbelpool, skulle höja avsevärt trivseln i badhuset. Tack! 2.) Gynna. Pensionärsrabatter
(fortfarande höga priser för pensionärer).
I caféet är det för mycket ohälsosamma varor. För mycket socker, kommunen borde verka för hälsosamma
varor. Saknar goda smörgåsar. I Gymmet sitter larmknapparna för högt, kan ej nås från golvet!
Är kund/gäst sedan många år, och i pandemitider har Strandbadet varit/är helt otroliga. Haft öppet under hela
våren och hösten. Många tack och varma hälsningar till all personal i Strandbadet.
För mig är tryggheten i alla utrymmen viktig. Att personalen är uppmärksam på att vissa ofta ungdomar behöver
uppmanas att respektera badlugnet! Tack för ert fina arbete!
Lite mindre motionssim.
Gillar inte att män är välkomna in i tjejernas omklädningsrum och simlärarna borde koncentrera sig mer på oss
istället för att göra något annat.
Skulle vilja ha en ʺsvalareʺ bastu och en hetare bastu, så att man kan välja vad som passar en smak bäst! Tack!
En utomhusbassäng önskar jag + rutschkana
Finns flera punkter att förbättra! Städningen är under all kritik i hallen + omklädningsrummen. Behövs en
badvakt i barnbassängen som håller koll! Många barn som är 11-12 år som är inne och förstör för dom små.
Badvakter måste säga till! Jag och många andra väljer därför att åka till K-hamns badhus istället!
Angående barnvagnar/rollatorer: Vi måste ha ʺblå tossarʺ då vi går in med ytterskor, men ovanstående kallas in
utan desinfektion (o de blir hela tiden fler). De borde passera ett bad (hjulen) innehållande klorhexidin och sprit.
Vi vill inte ha pseudomonas aeruginosa... eller annat smått och gott. Mvh NN och NN. Tack för att ni finns!
Tips i coronatider: Märk upp med t ex lätt synlig lapp på dom skåp som är öppna i omklädningsrummen! Det
skulle göra det lättare att som om det finns något ledigt skåp.
Tar tid att få service ibland (reception/café). Finns personal i gymmet? Inte märkt.
Mer kontroll tvättrum, bastu plus avvisa sabotörer. Avstängning ska ske vid missbruk av anläggningen. Patrullera
varje timma.
Bygga en stor tunnelvattenrutschkana
Städa omklädning!
Fler handduschar i damavdelningen.
Ta tillbaka det där som typ sprutade vatten ifrån taket. Det tyckte jag var kul.
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Omklädningsrummen för damer är alltför smutsiga på morgonen när morgonbadarna kommer. Städning sker
efter att morgonbadarna har gått hem. Det verkar som all smuts finns kvar från dagen innan. Motivationen att ta
av sig skorna i omklädningsrummen försvinner. Finns det möjlighet att åtminstone sopa av golven innan klockan
06.15 eller kvällen innan i omklädningsrummen? Allt övrigt på badhuset fungerar så bra med mycket fantastisk
personal och trevlig stämning.
Toaletterna kan vara ganska äckliga ibland och hår i duschen annars asbra!
Det är trevligt att simma här :)
Tycker att hela simhallen borde få sig ett lyft. Borde utnyttja läget mot Möckeln mer. Men standarden utifrån
hur det ser ut idag är helt ok :)
Städningen av omklädningsrum borde ha PRIO ETT, särskilt med tanke på ʺCoronanʺ. Vi är många äldre, som
morgonbadar och känner visst obehag då omklädningsrummen inte är rengjorda när vi kommer på morgonen.
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2020-11-20
Kultur- och föreningsförvaltningen

Svar på synpunkter om Strandbadet 2020
Simhall/gym
Synpunkt
Personalen har blivit bättre på att röra sig i
simhallen.
Skulle gilla mer kvällsöppet för sim

Vore trevligt om alla badande tvättade sig utan
kläder innan bad :)

Skulle vara bara med mer motionssim på
förmiddagar.

Gärna musik i rummet med crosstrainer o
cyklar.
Har bott i Örebro och är nyinflyttad hit för ett
par år sedan. Simmade då mycket på Eyrabadet i
Örebro, där dom hade både bubbelpool och
ångbastu. Det saknar jag i Karlskoga. Tack :)
Bubbelpool vore bra, kanske också en ångbastu.
:)
Nytt badhus med flera stora rutschbanor.
Saknar senare motionssim ex kl 20-21.
På gymmet saknas ibland handsprit och ibland
desinfektionsmedel. I de fall det finns är det bara
1 flaska som alla ska springa och dela på. Och
då ser man att det inte blir av.
Djupvattenträning. Vill ha mer variation!
Samma öppningstider för badet alla dagar vore
enklare att minnas. Jag förstår att det hänger på
resurser men ändå om man kan önska.
Mer sprit för städ i träningslokalen samt skyltar
för folk är lite dåliga på det.
Lite mindre motionssim.
Finns flera punkter att förbättra! Städningen är
under all kritik i hallen + omklädningsrummen.
Behövs en badvakt i barnbassängen som håller
koll! Många barn som är 11-12 år som är inne
och förstör för dom små. Badvakter måste säga

Svar
Tack för feedback.
Strandbadet har tyvärr inte mer tid i simhall för
önskemålet.
Önskemål tas med till byggnation av nytt
badhus.
Strandbadet är helt överens med denna
synpunkt.
Det finns tydliga riktlinjer på vad som varje
person är ansvarig för innan bad.
Strandbadet har tyvärr inte mer tid i simhall för
önskemålet.
Önskemål tas med till byggnation av nytt
badhus.
En ljudanläggning är beställd och ska börja
installeras 9 december 2020.
Tar med önskemål till byggnation av nytt
badhus.

Tar med önskemål till byggnation av nytt
badhus.
Tar med önskemål till byggnation av nytt
badhus.
Tar med önskemål till byggnation av nytt
badhus.
Strandbadet tillhandahar både handsprit och
desinfektionsmedel till kunderna.

Strandbadet tar till sig feedback.
Tar med önskemål till byggnation av nytt
badhus.
Strandbadet tillhandahar både handsprit och
desinfektionsmedel till kunderna.
Mer skyltar har satts upp för att påminna kunder.
Tack för feedback.
Tack för feedback.
Se tidigare kommentarer gällande städ.
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till! Jag och många andra väljer därför att åka till
K-hamns badhus istället!
Ta tillbaka det där som typ sprutade vatten ifrån
taket. Det tyckte jag var kul.
Det är trevligt att simma här :)

Tack för feedback.
Tack för feedback.

Omklädningsrum
Synpunkt
Det skulle vara bra om dörren mellan
omklädningsrum och dusch stod öppen. Då
skulle luften cirkulera bättre och vi skulle lättare
kunna passera med små barn och famnen full av
flaskor m.m.
Omklädningsrummen skulle kunna fräschas upp.
Golvet känns lite svårstädat och ytorna är
väldigt öppna. Kanske en skåprad på mitten
kunde vara bra så att man kan för byta om i lite
skymundan.
En renovering av omklädningsrum vore inte
dumt. Skulle uppskattas verkligen då det inte är
så fräsch längre. Folk går in med skor.
Fler duschar det blir trångt.
Efter gymet badar jag bastu. Tänker varje gång
hur lätt det är att få brännskador av
tegelväggarna o kaklet (skyddsrond saknas?)
Har sett brännskadade i mitt jobb, vilka smärtor
dessa människor har, tänk om ni själva bränner
er på ett finger hur det smärtar. Fråga: Finns det
BurnFree sterila plåster på badhuset om olyckan
är framme?
Större skyltar så det ännu klarar framgår att skor
ska tas av innan omklädningsrum.
Hygien är viktigt, så installera slang +
handduschmunstycken på samtliga duschar
omgående! En väggfast dusch högt upp kan
INTE rengöra rumpor, snippor eller snoppar.
Har man lite längd och tjocklek på hår är det
omöjligt att tvätta det. Gör om - Gör rätt!
Alltid för blött på golven i omklädningsrummen.
Ställ dit en skrapa så att man kan skrapa torrt.
Sedan behövs fler handduschar. Hårtorkarna är
bedrövliga, riktiga fönar vore bättre.
Om man inte låser skåpen så behöver man inte
lägga sina kläder där för det gör att det inte finns
tillräckligt med skåp. Kompisar, familj kanske
kan dela då det är begränsat med skåp just nu.
Det borde ʺkontrollerasʺ mer att alla duschar o
tvättar håret, utan badkläder. Men bara att
duscha med tvål vore ett framsteg. Det ʺfuskasʺ i
alla åldrar.
Tag av skor och strumpor innan

Svar
Anledningen till att dörren är stängd är att
många barn springer fram och tillbaka så golvet
blir blött vilket innebär halkrisk.

Strandbadet har påbörjat en uppfräschning av
skorum och omklädningsrum. Det är ommålat i
skorum samt uppfräschade bänkar i
omklädningsrum. Önskemål om att måla om i
omklädningsrum till sommaren är inlämnat.
Se ovan.

Tar med önskemål till byggnation av nytt
badhus.
Skyddsrond och tillsyn från Räddningstjänsten
sker varje år. Bastugenomgång har gåtts igenom
vid dessa tillfällen,
Strandbadet har en kräm som man smörjer på
vid eventuella brännskador och den heter
BurnFree.
Det finns skyltar kring detta i respektive
skoentrérum.
Tar med önskemål till nästa års planering.
Tack för synpunkt.

Tar med önskemål till nästa års planering.

Tack för synpunkt.

Det finns tydlig information vad som gäller
innan bad. Personal säger till så fort det
uppmärksammas att våra riktlinjer inte följs.
Skylt finns i skoentrérum att ta av sig skor.
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omklädningsrum.
Gillar inte att män är välkomna in i tjejernas
omklädningsrum och simlärarna borde
koncentrera sig mer på oss istället för att göra
något annat.
Skulle vilja ha en ʺsvalareʺ bastu och en hetare
bastu, så att man kan välja vad som passar en
smak bäst! Tack!

Tips i coronatider: Märk upp med t ex lätt synlig
lapp på dom skåp som är öppna i
omklädningsrummen! Det skulle göra det lättare
att se om det finns något ledigt skåp.
Mer kontroll tvättrum, bastu plus avvisa
sabotörer. Avstängning ska ske vid missbruk av
anläggningen. Patrullera varje timma.
Omklädningsrummen för damer är alltför
smutsiga på morgonen när morgonbadarna
kommer. Städning sker efter att morgonbadarna
har gått hem. Det verkar som all smuts finns
kvar från dagen innan. Motivationen att ta av sig
skorna i omklädningsrummen försvinner. Finns
det möjlighet att åtminstone sopa av golven
innan klockan 06.15 eller kvällen innan i
omklädningsrummen? Allt övrigt på badhuset
fungerar så bra med mycket fantastisk personal
och trevlig stämning.
Toaletterna kan vara ganska äckliga ibland och
hår i duschen annars asbra!
Städningen av omklädningsrum borde ha PRIO
ETT, särskilt med tanke på ʺCoronanʺ. Vi är
många äldre, som morgonbadar och känner visst
obehag då omklädningsrummen inte är
rengjorda när vi kommer på morgonen.

Strandbadet har både manliga och kvinnliga
badmästare som jobbar. Det informeras även via
skyltar.
Strandbadet har en torrbastu och en fuktbastu
och det innebär att det ska vara ett visst
gradantal i bastun. Fuktbastun är svalare än
torrbastun.
Det finns också ett varmrum utanför bastun som
är svalare.
Tack för förslaget.

Strandbadets personal säger till kunder när något
felaktigt upptäcks. Vid sabotage avvisas kund
från anläggningen.
Strandbadet ser ständigt över rutiner för att få en
förbättring. Vi tar till oss kritiken och ser över
våra rutiner för att få en förbättring.

Vi tar till oss kritiken och ser över våra rutiner
för att få en förbättring.
Strandbadet ser ständigt över rutiner för att få en
förbättring. Vi tar till oss kritiken och ser över
våra rutiner för att få en förbättring.

Övrigt
Synpunkt
Gärna en timme till på kvällen.

Varför inga studentrabatter?
Ökade öppettider på morgonen. Flera dagar med
morgonsim. Öppna tidigare lör-söndagar, 8.00.
Vill ha tak över cykelparkering
Caféet saknar LCHF-typ utan socker o
(margarin) vet ej säkert.

Svar
Strandbadet är bemannat utefter den
personalstyrka vi har och i dagsläget finns det
inte personal för att utöka öppettider. Även
föreningslivet har bokade tider i simhall efter
allmänhetenstid.
Strandbadet följer uppsatta taxor och avgifter
men tar vidare önskemålet gällande rabatter.
Strandbadet är bemannat utefter den
personalstyrka vi har och i dagsläget finns det
inte personal för att utöka öppettider.
Tar vidare önskemålet till berörd.
LCHF sortiment finns inte i dagsläget. Lämna
gärna önskemål till personalen vad som önskas.
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Tycker att tillgängligheten till hoppbassängen är
urusel, det är ju träning där typ jämt, och så kan
man inte utnyttja målen där! Ett ʺtråkigtʺ badhus
med lita att göra för dem mellan 6-15. Hade
varig bättre om KGA Kommun byggt Nytt. Ett
badhus för ALLA.
Allt är toppen
Öppettider bra 6.15 sämre 9.0
Jag tycker att det mesta är utmärkt!
1.) Bygga en bubbelpool, skulle höja avsevärt
trivseln i badhuset. Tack! 2.) Gynna.
Pensionärsrabatter (fortfarande höga priser för
pensionärer).
I caféet är det för mycket ohälsosamma varor.
För mycket socker, kommunen borde verka för
hälsosamma varor. Saknar goda smörgåsar. I
Gymmet sitter larmknapparna för högt, kan ej
nås från golvet!
Är kund/gäst sedan många år, och i
pandemitider har Strandbadet varit/är helt
otroliga. Haft öppet under hela våren och hösten.
Många tack och varma hälsningar till all
personal i Strandbadet.
För mig är tryggheten i alla utrymmen viktig.
Att personalen är uppmärksam på att vissa ofta
ungdomar behöver uppmanas att respektera
badlugnet! Tack för ert fina arbete!
En utomhusbassäng önskar jag + rutschkana
Angående barnvagnar/rollatorer: Vi måste ha
ʺblå tossarʺ då vi går in med ytterskor, men
ovanstående kallas in utan desinfektion (o de
blir hela tiden fler). De borde passera ett bad
(hjulen) innehållande klorhexidin och sprit. Vi
vill inte ha pseudomonas aeruginosa... eller
annat smått och gott. Mvh NN och NN. Tack för
att ni finns!
Tar tid att få service ibland (reception/café).
Finns personal i gymmet? Inte märkt.

Bygga en stor tunnelvattenrutschkana
Tycker att hela simhallen borde få sig ett lyft.
Borde utnyttja läget mot Möckeln mer. Men
standarden utifrån hur det ser ut idag är helt ok :)

Tar med synpunkter och önskemål till
byggnation av nytt badhus.

Tack för feedback.
Tack för feedback.
Tack för feedback.
Tar med önskemål till byggnation av nytt
badhus.
Strandbadet följer uppsatta taxor och avgifter
men tar vidare önskemålet gällande rabatter.
I cafét finns det ett varierat utbud av varor så att
det ska passa alla kunder.
Säkerhetschef på Karlskoga Kommun har
godkänt vart larmknappar sitter.
Tack för feedback.

Tack för feedback.

Tar med önskemål till byggnation av nytt
badhus.
Strandbadet tar till sig feedback och ser över.

Personal gör allt de kan för att serva kunderna
och när det är många besökande blir det ibland
kö.
Strandbadet har inte någon personal som är
heltid på gymmet. Önskar kund hjälp så kan hen
meddela receptionen för tidsbokning. Det finns
personal till och från under dagen.
Tar med önskemål till byggnation av nytt
badhus.
Tar med önskemål till byggnation av nytt
badhus.

