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Ordförande har ordet

Hänt i Bastun

Vi lever i en annorlunda tid. Risken att bli smittad
av Covid 19 hänger över oss som ett orosmoln. Vi
längtar efter att allt skall återgå till hur det var
innan. Det kanske emellertid inte någonsin
kommer att bli som förr - det vet vi inte. Tills
vidare har vi infört justeringar i de rutiner vi
tillämpar för bastubadandet. Läs mer om detta här
intill.
Vi har fått många nya medlemmar. Det är roligt att
vi har möjlighet att, när någon lämnar, öppna för
köande att komma med i vår gemenskap. Vi har
talat om att nya medlemmar särskilt skall bjudas
in till årsmötet för att vi gamla skall få ett ansikte
på nykomlingarna. Det hoppas vi ytterligare
kommer att stärka den vikänsla och gemenskap
som följer med ett medlemskap i vår förening. På
årsmötet kommer vi ju då även att få höra hur
många badande medlemmar som finns i det
aktuella hushållet.
I förhoppning om att vi alla kommer att kunna
njuta av många härliga bastubad under den
annalkande hösten hälsar er tillgivne ordförande:
Allt Gott!
Sven Magnus Sjögren

Ordinarie öppettider under hela året, dvs. då
bastun är helt uppvärmd.
Onsdag – torsdag, lördag – söndag och helgdag:
08:00 – 22:00. Fredag är bastun varm fr.o.m.
10:00 pga städning

Påminnelse om Trivselregler
Vi måste hjälpas åt för att vår fina bastukultur och
anläggning skall vara trivsam. Håll snyggt runt
omkring dig. Om ni känner att detta inte
respekteras kan man vänligt påtala detta.
Använd gärna badtofflor för bra fothygien, då det
är en vanlig spridningsrisk.
Inom kort kommer vi att få en spann/hink ute på
altan att användas till att ta upp saltvatten om det
finns brännmaneter vid trappan, så att vi alltid kan
få en kall saltvattensdusch.

Bastun är tillgänglig för morgondopp och kallbad
alla dagar hela året mellan klockan 05:00 och
08:30, dock stängt vid städning.
Vanlig städning fredagar kl. 7:00-8:30, lördag &
söndag 6:00-7:30.Skylt med ”Städning pågår”
sitter på ytterdörren och dörrlåsen är avstängda.
Bastun är öppen, men med vissa
restriktioner pga Coronaviruset
Begränsat antal personer inne i bastun – max
6 damer rep. max 10 herrar inne i den varma
bastun samtidigt. Vi ser nu ett ökat
bastubadande och uppmanar er alla att sprida ut
ert badande över de tider som bastun är öppen.
Vänta utanför till dess att det blir plats. Notera de
ökade öppettiderna ovan.
Inga gäster – Vi bibehåller beslutet att inte ta med
några gäster till bastun.
Du som tillhör någon riskgrupp är välkommen
att basta mellan kl. 12 - 15. Då skall alla andra
visa hänsyn, hålla sig borta och är välkomna att
bada och basta på övriga tider.
Håll avstånd - Inne i bastun, i slapprummet och
på altanen gäller samma regler. Om ni känner att
detta inte respekteras kan man vänligt påtala
detta.
Ny postadress
Föreningen har ny postadress: Kullaviksvägen
158, 429 33 Kullavik. Postlåda finns uppsatt vid
infarten till Tullvägen. (Precis efter varvet).
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