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Provtagningsresultat sommaren 2013

BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn Otjänliga Alg Kvalitet 2011 Kvalitet 2012 Prel kvalitet 2013 Övrigt

Bad Solviksbadet 1 7 6 0 1 Utmärkt Utmärkt Utmärkt EU-Bad
Bad Ängbybadet 2 14 12 1 1 Utmärkt Utmärkt Bra EU-Bad
Bad Minneberg 1 8 3 3 2 Utmärkt Bra Utmärkt
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn Otjänliga Alg Kvalitet 2011 Kvalitet 2012 Prel kvalitet 2013 Övrigt
Bad Farsta Strandbad 1 10 4 5 1 Ja Bra Bra Bra EU-Bad
Bad Hökarängsbadet 1 8 6 1 1 Nej Utmärkt Utmärkt Utmärkt EU-Bad
HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn Otjänliga Alg Kvalitet 2011 Kvalitet 2012 Prel kvalitet 2013 Övrigt
Bad Trekanten 1 8 6 2 0 Nej Utmärkt Utmärkt Bra EU-Bad
Bad Ormberget 1 9 7 0 2 Utmärkt Utmärkt Utmärkt
Bad Örnberget 1 7 7 0 0 Utmärkt Utmärkt Utmärkt
HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn Otjänliga Alg Kvalitet 2011 Kvalitet 2012 Prel kvalitet 2013 Övrigt
Bad Hässelby allmänna bad 1 6 6 0 0 Utmärkt Bra Bra EU-Bad
Bad Kanaanbadet 2 17 12 3 2 Bra Bra Tillfredställande EU-Bad
Bad Lövstabadet 1 8 6 2 0 Utmärkt Utmärkt Bra EU-Bad
Bad Maltesholmsbadet 2 13 12 1 0 Utmärkt Bra Bra EU-Bad
KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn Otjänliga Alg Kvalitet 2011 Kvalitet 2012 Prel kvalitet 2013 Övrigt
Bad Lilla Essingen  1 7 6 1 0 Utmärkt Utmärkt Utmärkt
Bad Smedsuddsbadet 2 19 11 7 1 Utmärkt Bra Bra EU-Bad
Bad Stora Essingen 1 7 6 0 1 Utmärkt Utmärkt Utmärkt
Bad Fredhäll 1 6 6 0 0 Utmärkt Utmärkt Utmärkt
SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn Otjänliga Alg Kvalitet 2011 Kvalitet 2012 Prel kvalitet 2013 Övrigt
Bad Flatenbdet allmänna 1 7 7 0 0 Ja Utmärkt Utmärkt Bra EU-Bad
Bad Flatenbadet barnbad 1 7 7 0 0 Ja Utmärkt Bra Utmärkt EU-Bad
Bad Skrubba 1 7 7 0 0 Utmärkt Bra Bra
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SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn Otjänliga Alg Kvalitet 2011 Kvalitet 2012 Prel kvalitet 2013 Övrigt

Bad Johannesdalsbadet 1 6 6 0 0 Utmärkt Bra Bra
Bad Mälarhöjdsbadet 2 13 12 1 0 Utmärkt Bra Bra EU-Bad
Bad Sätrastrandsbad 2 14 12 1 0 Tillfredställande Tillfredställande Bra EU-Bad
SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn Otjänliga Alg Kvalitet 2011 Kvalitet 2012 Prel kvalitet 2013 Övrigt
Bad Långholmens klippbad 1 6 5 1 0 Utmärkt Utmärkt Utmärkt
Bad Långholmens strandb 1 6 5 1 0 Utmärkt Utmärkt Utmärkt EU-Bad
Bad Årstaviken 1 10 3 7 0 Utmärkt Utmärkt Utmärkt EU-Bad
ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn Otjänliga Alg Kvalitet 2011 Kvalitet 2012 Prel kvalitet 2013 Övrigt
Bad Långsjöbadet 1 9 7 1 1 Nej Utmärkt Bra Bra
ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt PrpunktAntalet prov Tjänliga Anmärkn Otjänliga Alg Kvalitet 2011 Kvalitet 2012 Prel kvalitet 2013 Övrigt
Bad Brunsvikens strandbad 1 6 6 0 0 Ja Utmärkt Utmärkt Utmärkt EU-Bad
IDROTTSFÖRVALTNINGEN

Objekt Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn Otjänliga Alg Kvalitet 2011 Kvalitet 2012 Prel kvalitet 2013 Övrigt
Sköndalsbadet 1 7 6 1 0 Bra Utmärkt Utmärkt
DJURGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Objekt Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn Otjänliga Alg Kvalitet 2011 Kvalitet 2012 Prel kvalitet 2013 Övrigt
Ekhagen (Lilla Värtan) 1 7 5 1 1 Utmärkt Bra Tillfredställande
FORTUM AB

Objekt Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn Otjänliga Alg Kvalitet 2011 Kvalitet 2012 Prel kvalitet 2013 Övrigt
Hässelby strandbad 1 6 5 1 0 Utmärkt Utmärkt

POTENTIELLA STRANDBAD
Objekt Prpunkt Ant prov Tjänliga Anmärkn Otjänliga Alg Kvalitet 2011 Kvalitet 2012 Prel kvalitet 2013 Övrigt

Bad Bellevue Parken 1 7 5 1 1
Kristinebergs Strand 1 7 5 0 2
Hornsbergs Strand 1 7 5 0 2
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