BASTU-NYTT
Februari 2020
Aktuellt

Ordförande har ordet

Vår anläggning används flitigt – för flitigt skulle någon
säga. Vi har haft besök av ungdomar som på något sätt
tagit sig in och förfestat. Efter påstötning om det
olämpliga i detta tilltag bemöttes vederbörande inte på
ett trevligt sätt.
Det är inte bekant vilka dessa ungdomar var men
sannolikt är de hemmahörande i våra trakter. Någon
har kanske utnyttjat en ’familjebricka’ och släppt in
kamrater. Detta visar prov på olämpligt uppförande och
får inte upprepas.
På det hela taget fungerar vår anläggning ändå bra.
Lokalerna har ju några år på nacken och visst finns det
skavanker. Successivt görs förbättringar. Nu senast
bl.a. genom komplettering av halkskydd.
Det blåsiga och regniga vädret vill inte ge sig. Nu
senast stängde vi anläggningen p.g.a högt vatten i
samband med stormvindar. Sådant kan påverka
avtalad uthyrning av bastun. Håll utkik på hemsidan om
ni har hyrt bastun och misstänker att vädret kan ställa
till det. Hemsidan har genomgått en smärre
uppgradering för att förenkla och underlätta navigering
och kommunikation.
Kom till stämman den 11 mars

Årsmöte
Onsdag den 11:e mars 2020, kl 19:00
Stämman äger rum i KKKK’s klubbhus i hamnen.
Vi bjuder alla på kaffe med tilltugg.
Separat kallelse enligt stadgarna kommer inom kort.
Vid årets stämma kommer ett förslag till uppdatering av
våra stadgar att finnas med på dagordningen.
Passa på att träffa gamla och nya medlemmar. Var
med och påverka hur du vill att vi skall driva, sköta och
förbättra vår förening och bastuanläggning.
Är du intresserad av att vara med i styrelsearbetet?
Kontakta vår valberedning
Håkan J 0707-32 77 92
Pieter K 0707-52 14 12
Antal medlemmar
Föreningen har 509 medlemmar.
Kölistan är fn 75 personer.
Privata fester
På förekommen anledning vill vi påminna om att det
inte är ok att ha privata fester i vår bastuanläggning
varken i anslutning till bastubadande eller som för- eller
efterfest.
Vi har vid ett flertal tillfällen haft objudna gäster i vår
anläggning!

Basta efter lägenhet och lev väl !
Sven Magnus Sjögren, Ordförande
Påminnelse om Trivselregler
Vi har alla ett ansvar för att alla skall trivas och kan
njuta av den fina miljön och få en avkopplande stund i
vår bastuanläggning. Glöm inte att ta med dig dina
egna saker hem och håll rent och snyggt efter dig!

Vi måste säkerställa att ytterdörren går i lås både när vi
kommer till bastun och när vi går därifrån - så att ingen
utomstående smiter in. Släpp inte in någon du inte
känner!
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