
Besøgstal i SjællandsgadeBad 2021 Januar-August og samme tidsrum 2020 

 
 

Coronabad januar-maj 2021 Bad juni – 23. august 
2021 

Bad januar – 23. august 
2021 total 

Bad januar-maj 2020 Bad juni-august 2020 Bad januar – august 2020 total 

Almindelig bad: 1290 Almindelig bad: 1692 Almindelig bad total: 
2982 

Almindelig bad: 3909 Almindelig bad: 
1210 

Almindelig bad total: 5119 

      

Socialt bad: 
Frivillige: 81 
GadeBad: 206 
Grace: 504 
Total: 791 

Socialt bad: 
Frivillige: 167 
GadeBad: 159 
Inuitternes Bad: 72 
Grace: 686 
Total: 1084 

Socialt bad total: 1875 Socialt bad: 
Frivillige: 590 

Socialt bad: 
Frivillige 351 

Socialt bad total: 941 

Tøjvask (ikke registreret endnu)      

Uddelte måltider (ikke registreret 
endnu) 

     

Social kunst (ikke registreret endnu)      

Antal af fællesskabsunderstøttende 
arrangementer (min 4 pr år) (ikke 
registreret endnu) 

     

Logbog med brugeres og ansattes 
fortællinger (ikke registreret endnu) 

     

Antal fælles Møder og antal 
partnerskaber med sociale 
samarbejdsparter om ”tirsdag” 
GadeBad (ikke registreret endnu) 

     

Kulturelt bad: 0 Kulturelt bad: 135 Kulturelt bad: 135 Kulturelt bad: ikke 
optalt deltagere fra 
deltagere på 
loppemarkeder, croquis, 
kunstudstillinger osv. 

Kulturelt bad: 
Ikke optalt fra deltagere 
på loppemarkeder, 
croquis, 
kunstudstillinger osv.  

Kulturelt bad: 
Ikke optalt 

Medieomtale (ikke registreret – det 
skal det fremadrettet) totalt og på 
projekter 

     

Total januar – maj 2021: 
2081  

Totalt juni-23.august 
2021: 2911 

I alt: 4992 brugere Total januar-maj 2020: 
4499 

Total juni-august 2020: 
1561 

I alt: 6060 



 

 
Note: 
Statestikken er ikke ført så detaljeret i 2020, som den nye ledelse lægger op til i budgetplan for 2021-2022 osv, hvor vi i højere grad vil 
kunne lave træk på projekter og badets 3 søjler fremadrettet. 
 
Der er normalt ca 10.000 brugere af badet om året. I perioden 2020 sammenlignet med perioden 2021 er der 1068 færre brugere, som 
skyldes, at der i corona-nedlukningen i foråret 2021 kom 1290 færre brugere end i samme periode det foregående år. Det skal også 
bemærkes, at besøgstallene for lavsæsonen i 2021 juni-august er næsten dobbelt så høje som det forrige år. En periode der alene har 
været drevet ved frivillige kræfter og ingen ansatte og en ny ledelse. (Dog er brugere i 2020 ikke talt med for kulturelt bad, da der på det 
tidspunkt ikke blev gjort optælling heraf). 


