EN TIDNING OM VALKEBOBADET I VIKINGSTAD
STÄDDAG
lördag 18 maj, kl 9-13.
Kom och hjälp till med att få badet
fint till säsongens öppning 25 maj.
Vi bjuder på fika!

BILLIGARE BADKORT
Köp medlemskort till rabatterat pris
öppningshelgen 25-27/5.
Information och köp sker via
hemsidan.
www.valkebobadet.se

2019

BAKLUCKELOPPIS 26 maj och 25 augusti

ÖPPETTIDER
25/5-12/6

15-19 vardag
10-18 helg

Kristi h.f.
10-18
Nationaldagen 10-18
6/6
Midsommar
STÄNGT
21-23/6
14/6-14/8
15/8-25/8

10-19 vardag
10-18 helg
15-19 vardag
10-18 helg

Simskolans perioder v 26-27, v29-30 och v 32-33
Den 19 maj kan du gå in och anmäla dig till årets simskola på Valkebobadet i
Vikingstad. Vi har simskola för de minsta, från 4 år upp till er som vill ta
simmärken. Det kommer vara högst 9 deltagare i varje grupp. Anmälan och sker via
badets hemsida.
Avgiften ska vara inbetald 10 dagar efter anmälan, annars riskerar man att platsen
går till någon annan. Mer om detta finner du på hemsidan, även så komplett
kursplan, priser och eventuella ändringar.

Period 1
v26-27
24-28 juni och 1-5 juli (10ggr)
Period 2
v29-30
15 juli-19 juli och 22-26 juli (10ggr)
Period 3
v32-33
5-9 augusti och 12-16 augusti (10ggr)

Vilken badsommar vi hade 2018! Alla dessa dagar
med lek, glädje, simundervisning, motionsim och
glassätande värmer fortfarande varmt i sinnet.
Det är iallafall för mig personligen den drivkraft
som gör det värt alla dessa timmar och
engagemang som läggs av våra medlemmar på att
vara vi ska ha Vårat Valkebobad i fint skick! Tack
alla medlemmar och engagerade personer som
möjliggör detta!
Säsongen 2018 innebar även ett bra ekonomiskt resultat som möjliggör att vi nu kan
renovera duschutrymmena, montera solceller för minskad elförbrukning, och nya
badleksaker för att nämna några saker.
Det känns att vi har ett bra drag i föreningen med ganska många engagerade
medlemmar. Du är varmt välkommen att vara med i gemenskapen för att göra
badet ännu bättre! Även om vi alla inte vill delta i arbetsgrupper, så är det
mycket värt om vi kan hjälpas åt att hålla rent och snyggt på området under
sommaren.
Slutligen hoppas jag på en fin sommar 2019 där vi Alla får möjlighet till många
fina stunder på badet!
/ Christofer Sundström

