
 
Sommaravslutning 

Under v.18, 19 och 21 håller vi sommaravslutning i samtliga bassänger. Barnen 

kommer att få testa på att simma med räddningsväst. De äldre barnen kommer 

även att ha klädsim och gå igenom bad– och båtvett. Självklart kommer vi även att 

bjuda på lite fika. 

V.18 Lördag - Svenljunga 

V.19 Måndag - Svenljunga 

V.19 Torsdag, Lördag, Söndag - Borås 

V.19 Fredag  - Fristad 

V.21 Onsdag, Fredag, Söndag  - Skene 

 

Mer information kommer att skickas ut via mail inför avslutningen. 

Sommarkurs 

Det finns fortfarande några få platser kvar till vår populära sommarkurs. 

Sommarkursen kommer att gå i Borås och Svenljunga under veckorna 21-24 

Måndag och onsdag 

• 16,00-16,30 barn ca.3 mån-12 mån 

• 16,30-17,00 barn ca. 1-2 år 

• 17,00-17,30 barn ca. 2-4 år 

• 17,30-18,00 barn ca. 4-6 år 

• 18,00-18,30 barn ca. 6-8  år 
Hjärtligt välkomna med er anmälan på vår hemsida www.vattenbubblan.se 

Kom iha g att fo lja oss i sociala medier 

Ni hittar oss på Facebook             och Instagram          

Följ oss gärna och kom ihåg att tagga oss i era bilder med : 

#vattenbubblansimskola 

#vattenbubblan 

 

Här kan ni ta del av erbjudanden , men också viktig information som rör vår  

Verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

Erbjudande räddningsväst  

20% rabatt 
I samband med sommaravslutningarna 
vill vi erbjuda er ett bra pris på alla våra 
räddningsvästar. Vi säljer de räddnings-
västar som vi tycker är bäst på  
Marknaden. 
Erbjudandet gäller 
 till och med den sista maj. 
Räddningsvästarna hittar ni i vår  
webbshop  
https://vattenbubblan.se/
webbshop.html#!/räddningsvästar 

Flytplagg vs. Räddningsväst 
Flytvästar kan delas in i räddningsvästar 
och flytplagg. 

• Räddningsvästen gör att du flyter 
samt vänder dig rätt i vattnet så att 
man hamnar i ryggläge och kan andas  

• Flytplagg, seglarväst eller flytoverall är 
inte lika säkra den hjälper dig bara att 
flyta. 
Men har fördelen att de är smidiga att 
använda.  

 
Flytplaggen rekommenderas bara till 
vuxna som är simkunniga.  
Barn skall så klart alltid använda Rädd-
ningsväst. Kom ihåg att som vuxen fö-
regå med ett gott exempel och alltid 
använda flytväst. 

Redo för sommaren? 
I vår webbshop hittar ni allt ni behöver 
inför sommarens sol och bad. 
Alltifrån simfötter till skruttenringar och 
simglasögon och dykleksaker. 
Besök oss gärna! 
https://vattenbubblan.se/
webbshop.html 

TELEFON 
0702 70 77 36  
E-POST  
info@vattenbubblan.se  
FACEBOOK  
www.facebook.com/vattenbubblan 
INSTAGRAM 
Vattenbubblan_simskola 
HEMSIDA 
www.vattenbubblan.se 

Nyhetsbrev från  
Vattenbubblan 
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