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Ordförande har ordet

Aktuellt

Sommaren tog slut fortare än kvickt. Ett osäkrare
väderläge med regn, blixtar och dunder har
hemsökt våra trakter. Likafullt har det funnits
luckor i det höstlika som bjudit på varmt väder och
några riktigt fina sensommarkvällar med
fantastiska bad!
Vi noterar att bastun är populär. Många av er har
gäster som får njuta av vår trevliga anläggning.
Fram till mitten av augusti hade vi 540 betalande
gäster mot 443 under hela 2018. Det är glädjande
att fler nu betalar gästavgiften på 40 kr / gäst!

·

Styrelsen arbetar just nu med att undersöka
en ny och bättre lösning beträffande mattor på
våra soldäck. Vi hoppas att inom kort få på
plats ett hållbart förslag som skall tillgodose
våra behov. Materialet måste vara hållbart i
alla väder, halkfritt, fotvänligt och förstås även
miljövänligt.

·

Objudna badgäster. Vi har vid ett flertal
tillfällen i sommar haft objudna gäster i vår
anläggning. Vi måste säkerställa att
ytterdörren går i lås när vi både kommer till
bastun och när vi går därifrån, så att ingen
utomstående går in. Släpp inte in någon du
inte känner!

Till sist vill jag önska alla en skön höst. Hoppas att
ni har möjlighet att utnyttja vår bastuanläggning
ofta !

·

Är du ensam i bastun och går hem, så skall
alla lampor släckas och dörren till altanen /
soldäcket skall alltid reglas. Detta måste göras
oavsett vilken tid på dygnet du är sist.

Sven Magnus Sjögren, Ordförande

·

Endast medlem har rätt att utnyttja
Föreningens bastuanläggning. Sådan rätt
tillkommer även medlems make/maka/sambo
inklusive hemmavarande barn under 18 år,
folkbokförda på medlemmens adress.
Medlemskapet är personligt och enskilt.

Det förekommer att besökare tar sig objudna in i
anläggningen. Det är ju inte meningen. Läs under
Aktuellt avseende objudna gäster.

Påminnelse om Trivselregler
Medlem kan gärna ta med sig gäst men tänk på
att möjligheten avser enstaka gäster och inte
större sällskap. Undvik gäster eller små barn på
fredag, lördag eller söndag kl 16:00-19:00
eftersom trängseln är stor under dessa tider.
Bastubadet är för många en stund till avkoppling
och stillhet. Större ungdomsgrupper har badat på
sena kvällar och ibland varit störande. Ungdomar
är naturligtvis också välkomna om våra
trivselregler beaktas. Mer om detta på hemsidan.
Gästavgifter erläggs med Swish enligt instruktion
vid den inre entrédörren. Gäst antecknas i
gästboken och registreras med extra ”klick”.

Öppet tider – Sommartider
Bastun kommer vara tillgänglig för morgondopp
och kallbad under sommarperioden 16/5 till 15/9,
alla dagar mellan 05:00 till 22:00. Dock stängd för
städning under måndag eller tisdag enligt anslag
på ytterdörrarna.
Därefter övergår vi till vintertiderna, dvs stängt
måndagar och tisdagar. Öppettiderna finns
anslagna på hemsidan.
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