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Ordförande har ordet

Hänt i Bastun

I skrivande stund bjuder det nya året på vinterväder!
Bastubadandet får i mitt tycke en extra dimension med
ett Kullavik i snöskrud !

•

Årsmöte – Save the date
KHbf årsmöte kommer att äga rum torsdagen den
7 mars 2019, kl 19:00

Vi närmar oss årsmöte i vår förening och jag vill passa
på att särskilt uppmana alla nyblivna medlemmar att
hörsamma kallelsen – känn er extra välkomna!

Platsen är KKKK lokaler i hamnen

Vi strävar efter en kontinuerlig men ändå successiv
omsättning av medlemmar i styrelsen. Härmed vill vi
alltså uppmana dig som skulle kunna tänka dig att ingå
i Khbf’s styrelse att höra av dig. Anmäl ditt intresse till
valberedningen!

Separat kallelse enligt stadgarna kommer inom kort

Upprepar här igen att det snart är dags för lite
renovering av vår bastuanläggning. Vi kommer som
tidigare meddelats att hålla stängt under v 7 fr o m
månd 11/2 med planerad öppning senast onsd 19/2.

Vi bjuder på fika

Passa på och träffa gamla och nya medlemmar
Var med och påverka hur du vill att vi skall driva,
sköta och förbättra vår förening och
bastuanläggning
•

Valberedningen
Är du intresserad av att vara med i styrelsearbetet,
så kontakta vår valberedning redan nu!

Tips om en ny bok om bastubad :

Håkan J 0707-327792 eller Pieter K 0707-521412

”Vi hoppar i oavsett väder” säger Linda Ahlgren och
Linda Vagnelind författare till boken ”Kalla bad”. De vill
inspirera fler att bada utomhus året runt.

•

Antal medlemmar
Vi är nu 506 medlemmar.
35 nya medlemmar under 2018, som vi hälsar
extra välkomna.

Njut av snö, kyla, bastuvärme, vattnet och utsikten!
Sven Magnus Sjögren, Ordförande

Vi har fortfarande ett stort intresse och för
närvarande 48 personer i kö.

Påminnelse om Trivselregler

Gästavgifter & Hyra av bastun

Inga gäster eller barn på fredag, lördag eller söndag kl

Nytt betalningssystem från 2019. All kontantbetalning

16:00 – 19:00. Betalande gäster och barn i

upphör och nu betalas avgifterna via swish eller

vuxensällskap är välkomna övriga tider då bastun är

Plusgirot. Använd meddelande enligt anslag eller vid

öppen. Se aktuella tider på hemsidan.

swish använd QR-koden.
40 kr/gäst betalas och skrivs samtidigt upp i gästboken
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