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Ordförande har ordet

Aktuellt
Sammanfattning av Årsmötet den 11 mars 2020

Kära medlemmar,
Vi har annorlunda tider med Covid-19 pandemin. Det
påverkar även oss bastubadare. Vi vädjar till alla att
använda sitt sunda förnuft och bada med omdöme.
Känner ni minsta symptom – stanna hemma. Detta
gäller även personer utan symptom i de så kallade
riskgrupperna. Om alla sköter detta minskar risken att
vistelse i vår anläggning bidrar till smittspridning.
Vår föreningsstämma / årsmöte avlöpte väl. En kort
sammanfattning av det viktigaste finns att läsa under
’Aktuellt’. En diskussion / ventilering av synpunkter med
anledning av vissa ungdomars utnyttjande av vår
anläggning höjde mötets temperatur något. Vår strategi
för att begränsa detta i framtiden är att fortsätta
rapportera överträdelser - ta en bild på skärmen och
skicka till styrelsen. Vi tar kontakt med medlemmen
ifråga för lämplig upplysning / reprimand.
Efter goda insatser under många år lämnar nu Torbjörn
Nilsson och Claes Berg styrelsearbetet – stort tack !
Nya i år är suppleanterna Cissi Lööf, Jon Kindell och
Urban Ullberg –VÄLKOMNA!
Sven Magnus Sjögren, Ordförande

- Föreningen har god ekonomi och kommer att
avsätta pengar varje år till en ’storm- och
underhållsfond’.
- Gästavgiften höjs till 50 kr per gäst. Samtliga övriga
avgifter förblir oförändrade.
- Medlemskapet i KHbf förblir enskilt med badrätt för
alla i samma hushåll. Make/maka/sambo kan
läggas till i medlemsregistret om så önskas.
- Gästavgift betalas alltid för personer utanför
hushållet, t.ex särbo och icke hemmavarande
barn/ungdomar som medföljare i bastun.
- Medlem fyllda 80 år kan ansöka om 25% rabatt på
årsavgiften om man endast vill ha tillgång till herreller damsidan.
- Faktura på årsavgiften kommer i början av april via
e-mail. Håll utkik!
Ny Städfirma
Våra trogna städare Janne och Gilbert har avslutat sitt
uppdrag efter många års lokalvård av vår anläggning.
Vi har sålunda upphandlat städföretaget Kinga Städ.
När städning pågår är anläggningen alltid stängd.

Påminnelse om Trivselregler
Gäster är välkomna till bastun tillsammans med
medlem. Detta avser enstaka gäster och inte hela
sällskap. Gästavgift skall alltid betalas via swish före
badet. Avgiften är numera 50 kr per gäst. Skriv upp i
boken vem som är medlem och vem som är gäst. Vi vill
att alla tar sitt ansvar och betalar rätt summa. Som
medlem ansvarar du för dina familjemedlemmar och
dina gäster. Informera om våra trivselregler för de i
hushållet som nyttjar bastun samt för dina gäster, så
blir det trevligt för alla som bastar.

Lokalerna storstädas på måndagar kl 10-14. Vanlig
städning fredagar kl 7:00-8:30, lördagar & söndagar
6:00-7:30.
Dessa städtider påverkar de som kallbadar på
morgonen. Vår anläggning är öppen för kallbad alla
dagar kl 5:00-8:30 med undantag för ovanstående
städtider. För bad med varm bastu hålles öppet
onsdag-fredag 10:00-22:00 samt lördag-söndag 8:0022:00
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