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Ordförande har ordet

Hänt i Bastun

Hösten har bjudit på många tillfällen till bastubad. Jag
hoppas att ni haft möjlighet att utnyttja vår trevliga
anläggning. Lokalerna har ju några år på nacken och
börjar bli lite luggslitna. Ännu så länge står dock huset
pall - det lutar en smula. Vi har väl haft något tillfälle då
bastun stängts av helt kort, som en säkerhetsåtgärd,
när det blåste en del med extra höga vattennivåer. De
nya trapporna fortsätter att besvära med sina hala steg.
Fler åtgärder utreds – försiktighet anbefalles! Annars
har det mesta fungerat!

•

Som tidigare meddelats kommer vi renovera i
bastubyggnaden vecka 7, måndag den 11 – 15
februari 2019.

•

Betalning av Gästavgifter, Hyra av bastun samt nya
nycklar kommer att fr o m 1 januari 2019 att ske via
Swish. All kontantbetalning kommer därefter att
upphöra.

•

Föreningen byter till ett nytt Swish-nummer
123 288 24 21
Gästavgiften är dock oförändrad,40 kr/bad, men
endast Swish-betalning kan göras. Gästboken skall
även i fortsättningen användas.

Under en vecka i februari (vecka 7) planerar vi ett
kortare uppehåll för att byta paneler i själva bastun. Då
kommer vi också att montera nya duscharmaturer på
såväl herr- som damsida.
För betalning av gästavgifter pågår nu införandet av en
swish-tjänst kopplad direkt till Khbf.
SAVE THE DATE
Vårt årsmöte kommer att äga rum torsdag 7 mars 2019
med start kl 19. Särskild stadgeenlig kallelse kommer!
Jag vill här passa på att påminna om att motioner som
önskas behandlade med redovisning på årsmötet skall
ha inkommit senast 2018.12.31.
Härmed å styrelsens vägnar tillönskas alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År !
Sven Magnus Sjögren, Ordförande

Påminnelse om Trivselregler
Inga ytterskor i omklädningsrummet. Golven i
omklädningsrummen är ständigt våta och då skapar
ytterskor svår nedsmutsning.

Öppettider Jul & Nyår 2018/2019

JULAFTON 24/12
JULDAGEN 25/12
ANNANDAG JUL 26/12
Torsdag 27/12
Fredag 28/12
Lördag 29/12
Söndag 30/12

08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
14:00 - 22:00
10:00 – 22:00
08:00 – 22:00
08:00 – 22:00

NYÅRSAFTON 31/12
NYÅRSDAGEN 1/1
Onsdag 2/1
Torsdag 3/1
Fredag 4/1
Lördag 5/1
Söndag 6/1

08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
14:00 - 22:00
10:00 – 22:00
10:00 – 22:00
08:00 – 22:00
08:00 – 22:00

Använda våra gula skoskydd eller dina egna
badtofflor
BASTU-NYTT

