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Ruschelkana
Som så ofta i nybyggda äventyrsbad
så går i stort sett hela vattenruschelkanan utomhus. Lundbybadets ruschelkana är av blå svårighetsgrad,
dvs den lättaste varianten av tre
”tuffhetsgrader”.
Två högervarv och ett till vänster.
Sedan är du nere i bromsrännan.
Mycket beskedlig fart.

Vågbassängen
Mindre vågbassäng med
vågor har vi inte skådat
hittills. Men så är Lundbybadet en kompakt skapelse där man lyckats
plocka in en hel del attraktioner på en liten yta,
men i gengäld bli varje
attraktion liten.

Startplatsen för ruschelkanan

Mitt i vågbassängen finns
en stor boll som du kan
försöka klättra upp på.
Flera vattensprutande
munstycken blöter ned
badarna med jämna mellanrum.
I strandkanten finns bubbel. Likaså bubblar det i
kanalen som leder från
vågbassängen till strömkanalen.

Bakom trädet gömmer sig en vågbassäng.

Badstrand
Vågbassängen slutar
med en badstrand för
de minsta. I strandkanten finns och lite
”bubbel”.

Inget större vågsvall vid landningen
Vågbassängen med sin badstrand
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Förbindelsekanal med grotta
Mellan vågbassängen och strömkanalen
finns en förbindelsekanal. Halvvägs genom
kanalen finns det ett grottliknande rum med
”fönster” på ena sidan. Fönster som du kan
häva dig ut genom och åter plötsligt befinna
dig i vågbassängen.
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Barnbassäng
I en hörnet med fin
utsikt genom de
stora fönstren finns
en oregelbundet
formad barnbassäng. I mitten av
bassängen hittar
barnen en vattensprutande skapelse.

”Kanalen”
Vattenpist
Sveriges minsta pist? Bara några få
meter lång och med vatten i bassängen
som i stort sett bara knädjupt. Men kul
i alla fall.
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För knattarna

Barnpoolen

Strömkanalen
En våning ned i förhållande till pisten går en strömkanal som för omväxlings skull är ”normalstor” eller
kanske rent av tillhör de lite större.
Och farten är bra. Du passerar på
vägen runt två små vattenfall som
ger dig mittbena av bara farten.
Drag i kanalen
Vågbassäng, strömkanal och vattenpist har man klämt in på minimal
yta, men det känns inte trångt för det. Bara trivsamt.

Miniruschelkana
Nästan i strandlinjen av vågbassängen och helt nära
barnpoolen finns denna lilla
miniruschelkana för de
minsta. Vattendjupet vid
”landning” är bara någon
decimeter.

Miniruschelkana i vågbassängen
Lite klent ställt för de minsta. Knattarna får nog bäst underhållning
i undervisningsbassängen.
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Bassänger
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Tillgänglighet och service
Motionsbassäng.
Denna håller 25
meter och har 4
banor. En lagom
storlek tycker vi.
Hade det funnits
fler banor så
hade säkert en
stor del av äventyret fått stryka
på foten.

Säkerhet
Badvärdarna har mycket bra koll på läget och
är dessutom ovanligt
trevliga och tillmötesgående.

Öppettider
65,5 timmar under en
normalvecka.
Mån
11.30-20.00
Tis
10.00-20.00
Ons
10.00-21.00
Tor-fre
10.00-20.00
Lör-sön
10.00-18.00
Golven
OK.

Undervisningsbassäng
Denna har höj– och sänkbar botten
och är varm och skön.

Parkeringsplatser
Gratis parkering ca 50
meter från entrén.

Bubbelpool
Denna är av ett vanligt format
och storlek och rymmer cirka
8-10 personer.

Bassängsidan tycker vi är lagom dimensionerad.
Till bubbelpoolen var det dock kö hela tiden.

Plus för det låga
priset och trevlig
personal, men omklädningsrummet
känns trångt.

Priset
En familj om 2 vuxna
och max 3 barn betalar
130 kr.
Mat
Normala fika– och
glassutbudet. Men du
kan också få en paj om
du vill.

Fikabord
Du får använda fikaborden i serveringen även
om du har med dig
egen fikakorg.
Omklädning
Fina men ganska
trånga utrymmen i omklädningsrummet. Skåpen har elektroniska
lås.
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Betyg
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Hitta dit

Äventyret för tonåringar
3,0

Rekommendation

Äventyret för mellanbarn 1)
4,0

Äventyret för knattar 1)

En bubbelpool ytterligare finns det säkert
avsättning för.

4,0

Bassänger/pool/hopp
3,0

Vägen dit
Mjölby ligger 35 km
väster om Linköping
och 230 km väster om
Stockholm.

Tillgänglighet och service
4,0
TOTALPOÄNG 3,6

Sammanfattande bedömning
Lundbybadet är precis vad Mjölby behövde. En typiskt svenskt
”lagom” investering i en mindre kommun. Enda synpunkten är att
man borde byggt in lite mer äventyr i badet. Den snabba utvecklingen
på framför allt ruschelkanesidan har tydligen gått förbi beslutsfattaren.
1) Mellanbarn = från simkunniga till tonåringar.
Knattar = icke simkunniga
2) Maxpoängen är 10,0
3) Rekommendationen innehåller ett förslag till förbättring. Det förslag vi bedömer angelägnast.

Annat kul i Mjölby?
Se: http://www.mjolby.se/

Lundbybadets hemsida:
www.mjolby.se

Fler badguider från Fem på äventyrsbad hittar du på:
http://gardo.ldt.nu/fem/index.htm

