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Ordförande har ordet

Hänt i Bastun

Dessa oroliga tider till trots är verksamheten i
bastun ändå igång. Vi tillämpar social
distansering och tvättar händerna flitigt. Vi
håller öppet för de som tillhör någon riskgrupp
några timmar varje dag. Det är en uppskattad
möjlighet som många väljer att utnyttja.
Hoppas att alla får en fin och solig sommar.
Nästa sommar önskar vi kan bli lite mer som
vanligt.
Vi har nu fått en ny och uppdaterad display i
entrén. Här kan du se vilken temperatur det är
i både bastun och i havet.
Från er tillgivne ordförande och hela styrelsen
skickas här en önskan om en riktigt trevlig
sommar !!

Sommartider i bastun

Sven Magnus Sjögren

Inga gäster -Tillsvidare har vi i styrelsen
beslutat att vi inte skall ta med några gäster
till bastun.

Påminnelse om Trivselregler
Vi måste hjälpas åt för att vår fina bastukultur
och anläggning skall vara trivsam. Vi vill att
alla skall känna sig välkomna och trivas bland
nya och gamla bastuvänner. Håll snyggt runt
omkring dig. Tänk på att alla dina kläder och
saker inte tar mer plats än nödvändigt. Glöm
inte kvar din handduk, schampo eller andra
saker. Håll gärna koll på att du lägger din
ölburk, glasflaska eller kapsyl på avsett ställe.
Titta en gång extra efter du har duschat att
det är fräscht i duschen när du är klar.
Tänk på att skorna skall lämnas kvar i entrén
eller så använd våra gula tossor/skoskydd.

Under sommarperioden 9/6 till 20/9 är
bastulokalerna tillgänglig alla dagar mellan kl
5:00-22:00 med undantag för städning.
Bad med varm bastu har öppet onsdag fredag 10:00-22:00 samt lördag-söndag 8:0022:00, som vanligt.
Skylt med ”Städning pågår” sitter på
ytterdörren och dörrlåsen är avstängda.
Lokalerna storstädas på måndagar kl 10:0014:00. Vanlig städning fredagar kl 7:00-8:30,
lördag & söndag 6:00-7:30.
Bastun är öppen men med vissa
restriktioner pga Coronaviruset

Du som tillhör någon riskgrupp är
välkommen att basta mellan kl 12 – kl 15, alla
dagar. Då skall alla andra visa hänsyn, hålla
sig borta och är välkomna att bada och basta
på övriga tider.
Håll avstånd - Inne i bastun håller vi avstånd
mellan varandra. Om det blir trångt i bastun,
vänta då utanför till dess att det blir plats
ledig. I slapprummet och på altanen gäller
samma regler. Om ni känner att detta inte
respekteras kan man vänligt påtala detta.
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