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Ordförande har ordet

Jul- och Nyårshelgen

Vi har ett speciellt år bakom oss. Det är snart ett
år sedan Corona-smittan drabbade hela landet.
Det verkar nu dessutom som om den andra vågen
sköljer över oss med full kraft.
Kanske kommer vi att kunna se ljuset i tunneln
om vaccineringarna kan starta efter nyår. Det ser
dock ut som om även den kommande våren
kommer att behöva åtföljas av restriktioner.
Vi har hela tiden tänkt att i det längsta hålla
bastun öppen. Vår inställning har varit och är
fortsatt att hur mycket om och när vi medlemmar
vill bada bastu är upp till den enskilde.
Med mottot ’frihet under ansvar’ tänker vi att de
som är försiktiga och oroliga helt enkelt avstår. Vi
kan konstatera att det ändå är överraskande
många som badar. Vårt reservat för riskgrupper
används flitigt och är uppskattat.
Med förhoppningen att det så småningom ändå
kommer att lätta vill jag härmed å styrelsens
vägnar önska er alla en God Jul, ett Gott Slut och
ett riktigt Gott Nytt År !

Under perioden from 23 december tom 10 januari
gäller följande:

Er tillgivne ordförande /
Sven Magnus Sjögren

Utökade öppettider:
Bastun öppen alla dagar mellan 8:00 - 22:00.
Medlemmar med eller utan barn är välkomna på
dagtid fram till kl 13:00, dock ej Julafton
Riskgruppsperiod mellan 13:00 - 15:00
Övriga, dock ej barn mellan 15:00 - 22:00
Julafton:
Traditionellt julfirande på julaftons morgon är
inställt. Inga barn och inga gäster i år.
Damsidan:
Max 4 personer totalt inne i den varma bastun
Herrsidan:
Max 8 personer totalt inne i den varma bastun
Julbad :
Under helgerna är det särskilt populärt att bada.
Det visar statistiken från tidigare år. 2019 ökade
badandet under jul/nyår med 50% jämfört med
veckorna innan. I år måste det bli annorlunda !
Försök att glesa ut badandet och undvik
framförallt att bada mellan kl 16-18. För att göra
det möjligt att sprida badandet är bastun öppen 14
timmar varje dag - varav riskgruppen har två
timmar egen tid.

Påminnelse om Trivselregler
Håll avstånd - Inne i bastun,
omklädningsrummet, i slapprummet och på
altanen gäller samma regler. Om ni känner att
detta inte respekteras kan man vänligt påtala
detta. Använd ditt eget omdöme och följ våra
restriktioner, då kan alla få njuta av ett härligt
bastubad.

Så fortsatt gäller alltså : inga gäster – detta avser
alla som inte är inkluderade i hushållet, dvs som
bor på samma adress. Ungdomar som har flyttat
hemifrån betraktas som gäster och kan alltså inte
bada bastu i år när de är hemma på besök.
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