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Ordförande har ordet

Allmänt

Kullaviks Havsbastuförening höll årsstämma
torsdagen den 7:e mars. Ovanligt många
medlemmar hade hörsammat kallelsen. Det
var glädjande. Några av de frågor som
avhandlades kan vara värda att kommentera.
Formerna för medlemskap i KHbf
diskuterades med anledning av en inkommen
motion. Det är inte första gången. En sluten
omröstning genomfördes. Den visade tydligt
att medlemmarna önskar förbli vid det
nuvarande systemet. Likafullt fick styrelsen i
uppdrag att beskriva och jämföra
konsekvenserna av individuella medlemskap
med den nuvarande ordningens
’familjemedlemsskap’. Efter en redovisning av
resultatet kan det bli aktuellt med en
medlemsenkät. Styrelsen ber att få
återkomma.
Renoveringen av bastun klarades av om än
lite försenad. Det har blivit till stor belåtenhet.
Emellertid - det finns alltid saker att förbättra.
Halkrisken i trapporna är inte eliminerad. En
komplettering av de rostfria stålen på stegen
planeras. Rutiner för rengöring av den hala
påväxten utreds för närvarande. De svärtande
gummimattorna kommer att bytas ut mot
lämpligt halksäkert alternativ.

•

Med tillönskan om en skön sommar och
många uppfriskande bastubad därtill !!

Påminnelse om Trivselregler

Styrelsens ordförande
Sven Magnus Sjögren

•

•

•

Faktureringen av Årsavgiften har gått ut i
april. Har du inte fått fakturan, kontakta
oss direkt!
Bastu-Nytt kommer ut till våra medlemmar
några gånger per år via mail. Glöm inte att
skicka informationen vidare till dina
familjemedlemmar som också badar.
Tyvärr måste vi påminna våra
bastubadare att vara vaksamma över era
tillgångar i omklädningsrummet. Det
försvinner värdesaker!
Glöm inte ta med dig dina egna
tillhörigheter hem och lämna kvar dina
bastukompisars saker. Får du med dig
något hem, så åk ner till bastun direkt och
lägg sakerna i ”Kvarglömda saker-korgen”.
Handdukar, schampoflaskor, krämer,
solglasögon mm. Det är många saker som
får fötter!

Öppettider – Sommartider

•
•

•

Bastun är tillgänglig för morgondopp och
kallbad under sommarperioden 16/5 till
15/9 alla dagar mellan 05:00 till 22:00.
Stängd för städning under måndag
eller tisdag enligt anslag på ytterdörrarna.

Vi har många nya medlemmar, så vi kan
väl hjälpas åt att sprida våra trivselregler
till alla som badar i vår bastuanläggning.
I vår bastukultur använder vi inte
badkläder i samband med bad i bastun.
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