
  

Förmåner och ansvar som VIP-medlem i Hagabadet 

VIP- MEDLEM 
Som boende är du VIP-medlem i Hagabadet Älvstranden. VIP-medlem blir boende 
som har fyllt 16 år. Medlemskortet är personligt och får inte lånas ut. Alla är 
enskilda medlemmar och ansvarar själva för att följa de regler som finns. 
Hagabadet har rätt att avsluta medlemskap om reglerna inte följs.  

RECEPTIONEN 
Receptionen hjälper till med enklare sysslor såsom hantera kemtvätt (kostnad från 
tredje part kan tillkomma), motta paketleveranser, nyckelhantering vid 
hantverkare till lägenheten, hantera taxibeställningar. Dessa tjänster erbjuds utan 
kostnad. 

VIP-LOUNGE 
Som VIP-medlem har du tillgång till VIP-loungen dygnet runt. Hagabadet fyller på 
kaffe, te och frukt. Frukten ska ätas på plats och får inte tas med. VIP-loungen får 
bokas under förutsättning att det öppet för alla boende att vara med och godkänts 
av Trivselgruppen. Undantaget är styrelsemöten. 

ÖPPETTIDER TILL SPA-AVDELNINGEN 
Förutom på ordinarie öppettider har du tillgång till spa-avdelningen samtliga dagar 
från kl. 06.00 fram till Hagabadets öppningstid samt mellan Hagabadets 
stängningstid tom kl. 23.00.  
Efter klockan 23 får du inte vistas i SPA-avdelningen. 
Egen alkohol får inte tas med! 

Hagabadet har rätt att stänga hela anläggningen, utom VIP-loungen, maximalt åtta 
timmar per dag under två dagar per månad. Stängningen får endast ske under SPA-
avdelningens ordinarie öppettider och ska aviseras minst 7 dagar i förväg på 
föreningens anslagstavla och via e-post. Alla medlemmar har eget ansvar att 
kontakta receptionen för att lämna aktuell e-postadress. Längre avstängningar kan 
ske på grund av reparationer. 

ATT TA MED GÄSTER  
Under Hagabadets ordinarie öppettider är du som bor i huset välkommen att utan 
kostnad ta med dig 2 gäster/hushåll till spa-avdelningen. Du ska själv vara med i 
spat när du har gäster. Vill gästerna ha handduk och badrock kan ni hyra det i 
receptionen med 25% rabatt. Ingen bokning behövs. Har du 3 eller fler gäster med 
dig, betalar ni en spa-entré per gäst från gäst nummer 3 och har då 25% rabatt på 
ordinarie priser.  Handduk och badrock ingår då för de betalande. För att 
underlätta för receptionen att planera och hålla koll ska då samtliga gäster bokas i 
receptionen. Du kan också använda dina gratis entrékort. 
Observera att du inte får låna ut ditt entrékort, utan måste vara med dina 
gäster! 



BARNTIDER  
Vi har fasta tider då barn är välkomna till spat och dessa tider ska respekteras. 
Tänk på att även respektera andra som är i spat under dessa tider så vi behåller 
spastämningen! Detta innebär att vi använder poolen, bubbelpoolen och övriga 
delar av spat med begränsning av hopp och plask.  

Barntiderna är: 

         
      Alla barn är välkomna i sällskap av medlem över 18 år. 

BADROCKAR   
När du blir medlem får du låna en badrock av Hagabadet. Denna kan du byta ut i 
VIP-loungen på onsdagar jämna veckor. Det har uppstått problem med att 
badrockarna i VIP-rummet inte räcker till alla, trots att det är rätt antal som läggs 
där från början. Ta inte fler badrockar än du lämnar! 

FÖRVARINGSSKÅPEN 
I omklädningsrummen finns förvaringsskåp som kan användas i samband med besök 
i badet. Skåpen ska tömmas varje kväll så du får inte ha kvar några några saker i 
skåpen över natten! Hagabadet har rätt att klippa upp låsen. 

GRUPPTRÄNINGSAKTIVITETER 
Du som VIP-medlem har fri tillgång till samtliga gruppträningsaktiviteter i mån av 
plats. VIP- medlem erbjuds tillgång till gruppträningsaktivitet minst 24 timmar före 
eventuella övriga medlemmar.  

Kurser ingår inte men är rabatterade. 

VIP medlemmar har rätt att köpa träningsmedlemskap på Hagabadet Södra 
Allégatan med 50 procent rabatt. 

FITNESS 24/7   
VIP-medlem erhåller gratis medlemskap hos Fitness 24/7. Ändring av gym kan ske. 
Du registrerar och betalar ditt medlemskap själv. Återbetalning av årsavgiften fås 
genom att ta med originalkvittot till Hagabadets reception. Hagabadet har en 
månad på sig att betala ut  
återbetalningen. 

Måndag 06:00-11:00 14:00-16:00 20:00-23:00

Tisdag 06:00-11:00 14:00-16:00 20:00-23:00

Onsdag 06:00-11:00 14:00-16:00 20:00-23:00

Torsdag 06.00-11.00 14:00-16:00

Fredag 06:00-11:00 14:00-16:00 20:00-23:00

Lördag 06:00-09:00 18:00-21:00

Söndag 06:00-09:00



BEHANDLINGAR 
Som VIP- medlem betalar du 599: - måndag-torsdag (ord. pris 999: -) på SPA-
behandlingar samt på behandlingar på Hagabadet Södra Allégatan. 50% rabatterat 
pris vid bokning samma dag, alla dagar i veckan,  i mån av plats. 

GRATIS ENTRÉKORT 
Varje år ska Hagabadet ge varje VIP-medlem 10 stycken Spa-entréer till Hagabadet 
Södra Allégatan och Hagabadet Älvstranden. Dessa kan du använda själv eller ge 
bort till vänner förutsatt att de är 16 år eller över, och uppfyller de regler som 
föreskrivs för tillträde.  

RESTAURANGEN 
Som VIP-medlem har du rabatt på mat och dryck i restaurangen och på 
uteserveringen. Du kan sitta i restaurangen och på uteserveringen även om du inte 
beställer mat och dryck, under förutsättning att det inte stör restaurangens 
möjlighet att servera externa kunder.  Medhavd mat och dryck är inte tillåtet!  

ÖVRIGT INGÅR FÖR BOSTADSRÄTTSLÄGENHETEN (OAVSETT HUR MÅNGA SOM BOR I 
LÄGENHETEN): 

• En fri träningsvecka per år och bostadsrätt att ge bort till en vän som är 16 
år och över. Denna hämtas i receptionen. 

• Tio endagskort per år och bostadsrätt för VIP-medlem till 50 % rabatterat 
pris. Gäller endast bad och träning. 
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