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Ordförande har ordet

Aktuellt

Vi befinner oss mitt i årets mörkaste tid. Det är regnigt
och grått. På det hela taget lite motigt. Men det lackar
mot jul och ljusslingor pryder många trädgårdar,
balkonger och uteplatser. Inomhus anar man en och
annan redan klädd julgran. Det muntrar upp. Snart
passerar vi också årets mörkaste dag. Sedan blir det
sakta ljusare. Vi härdar ut och somliga av oss passar
på att använda vår bastu lite extra ofta. Det värmer. Vi
har utomhus låtit montera några halkskydd på prov på
damsidan. Det förefaller ha mottagits väl och styrelsen
planerar att komplettera med fler halkskydd och att
göra i ordning även på herrsidan. På herrsidan finns en
liten bok- och tidskriftshylla. Till detta lilla bibliotek
skänkes diverse litteratur. Böcker om Säröbanan och
kringliggande socknars hembygdshistoria återfinns här.
Tidskrifter om segling och båtar fylls regelbundet på.
Medlemmarna vill genom styrelsen på detta sätt
framföra ett tack till dessa goda gåvors givare. För att
även under denna mörka tid kunna njuta av lektyren
har undertecknad monterat en egen liten läslampa på
det lilla slagbordet vid bokhyllan. Vi har kontinuerlig
tillsyn, drift och skötsel året runt genom Jan Jange’s
och Gilbert Erikssons försorg. Det är en viktig och
kanske ibland bortglömd service som vi åtnjuter.
Medlemmarna vill härmed genom styrelsens på detta
sätt framföra ett särskilt tack till Gilbert och Janne.
Njut nu av sköna bastubad och ha en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År !
Sven Magnus Sjögren, Ordförande
Påminnelse om Trivselregler
Inga ytterskor i våra omklädningsrum. Golven är
ständigt våta och då skapar ytterskor svår
nedsmutsning. Använd våra gula skoskydd eller dina
egna badtofflor, för allas trevnad.

Save the date – onsdag den 11:e mars 2020
KHbf Årsmöte 2020. Kallelse kommer att ske i enlighet
med föreningen stadgar.
Är du intresserad av att vara med i styrelsearbetet,
kontakta då vår valberedning redan nu!
Antal medlemmar
Föreningen har idag 511 medlemmar. Vi har en kö som
fn består av 63 personer.
Öppettider – Jul- & Nyårshelgen
Måndag 23 december

14:00 - 22:00

Julafton
Juldagen
Annandag jul

08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00

Fredag 27 december
Lördag 28 december
Söndag 29 december
Måndag 30 december

08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
14:00 - 22:00

Nyårsafton
Nyårsdagen

08:00 - 22:00
08:00 - 22:00

Torsdag 2 januari
Fredag 3 januari
Lördag 4 januari

10:00 - 22:00
10:00 - 22:00
08:00 - 22:00

Trettondagsafton
Trettondedag Jul

08:00 - 22:00
08:00 - 22:00

Tisdag 7 januari

stängt

PM
Tag inte med några gäster eller barn fredag, lördag och
söndag/helgdagar kl 16 – 19, då bastun vid dessa tider
är mycket hårt belastad.
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