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Ordföranden har ordet

Hänt/händer i Bastun

Årets sommar har bjudit på fantastiska bad, inte bara i
vår fina bastuanläggning. Många har tagit sig längst ut
på piren för ett härligt dopp. Vår anläggning har varit i
flitigt bruk hela sommaren. Det är en underbar plats för
såväl bad som umgänge.

·

Under en lång tid har antalet medlemmar varit
konstant med 465 medlemmar, men i vintras fick
styrelsen i uppdrag att minska kön. Kön har nu
minskat med hälften och vi har 500 medlemmar
och ca 40 väntande bastubadare.

Våra nya trappor kom äntligen på plats. Det blev en
lång process. Vi blev tyvärr tvungna att byta leverantör
och det förlängde leveranstiden.

·

De nya rostfria trappor är sedan en tid tillbaka på
plats. Då de var lite hala att gå på i början har vi
vidtagit några åtgärder för att förhindra olyckor.
Tänk på att det alltid är halt när det är blött, både
ute och inne. Gå försiktigt!

·

Under höst- och vintermånaderna genomförs normalt
både planerat och oplanerat underhåll. Detta försöker
vi förlägga till dagar då bastun är stängd. Ibland kan
det emellertid påverka även andra tider. Vi hoppas att
alla har överseende med detta. Aktuell information
läggs ut på vår hemsida.

Vårt ångbastuaggregat behöver ibland en paus för
självrengöring. Därför har vi installerat en
anordning för att öka ångeffekten och
luftfuktigheten. Man drar i snöret, med ett kort drag
för att nå önskad effekt. Dra ej fler än en gång!

·

Under 2018 har vi tagit in flera nya medlemmar. Vi vill
hälsa alla nya medlemmar särskilt välkomna!

Det har tyvärr inträffat att personliga värdesaker
har försvunnit under tiden man har bastat. Tänk på
att aldrig ta med värdesaker till bastun. Var försiktig
med att släppa in obehöriga i bastubyggnaden.

·

Vi har i år lagt om hela vårt medlemsregister för att
kunna nå ut till er med information löpande under
året via e-mail samt förenkla administrationen och
avisering av årsavgiften. Kom därför ihåg att
meddela om du byter mailadress!

·

I början av 2019, troligen vecka 7, kommer panelen
inne i bastun och duscharmaturerna att bytas ut. Vi
kommer då att behöver stänga bastun några extra
dagar, mer information kommer längre fram.

Nu stundar hösten och i bastun inträder ’vintertid’. Från
och med oktober ändras bastuns tider. För den som
inte räds kallt vatten går det ändå utmärkt att få sig ett
friskt morgondopp. Se de aktuella badtiderna nedan
och på hemsidan.

Jag passar här samtidigt på att uppmana alla att
respektera våra ’Trivselregler’. De är förstås till för den
allmänna trevnaden genom att vi ömsesidigt visar
förståelse och respekt för andra badande. Vi känner
omsorg om våra lokaler och bidrar samtidigt till en
trivsam badmiljö
Jag vill härmed å styrelsens vägnar önska er alla en
härlig bastuhöst med många bad i friskt, salt vatten
utan maneter.

Öppet tider Oktober - December

Sven Magnus Sjögren, Ordförande

Påminnelse om Trivselregler Undvik att ta
med gäster och barn under 15 år, på fredagar, lördagar
och söndagar mellan 16.00-19.00, eftersom bastun då
är som hårdast belastad och trängseln är stor.

Fr o m 1 oktober gäller vintertider i bastun. Dvs
måndagar och tisdagar är bastun stängd. Tisdag
kvällar kan bastun hyras av medlemmar. Aktuella
öppettider samt speciella helgtider går alltid att läsa på
vår hemsida. Där meddelas också ändringar om det är
storm eller stängt av annan anledning mm.
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