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Ordförande har ordet

Årsmöte – save the date

Bastuvanorna ändras i vår förening. Det är idag
ett stort tryck på damsidan som upplevs alldeles
för liten. Styrelsen undersöker nu möjligheterna att
förändra bastubyggnaden så att damernas
utrymmen kan utökas. Vi har diskuterat olika omoch tillbyggnader och tom en eventuell
nybyggnad. Vi har anlitat en byggnadskonstruktör
som, efter besök på platsen, fått ta del av gamla
protokoll och ritningar för att kunna uttala sig om
hur vi lämpligen kan förfara.

KHbf’s årsmöte kommer att äga rum onsdagen
den 24 mars, kl 19:00. I år blir det ett digitalt möte
via Zoom.
Vi kommer ta fram en instruktion med länk som
skickas ut då vi närmar oss årsmötet. Det kommer
att krävas en föranmälan om deltagande.

Det framkommer då att det 1982 inträffade en
glidning i bottenmaterialet i pirslänten som innebar
att bastu-byggnaden satte sig. I samband med
detta fyllde man på med sprängsten utanför
bastun för att göra slänten mindre brant.
Sakkunniga experter anlitades som
rekommenderade att sprängsten även skulle
läggas ute i vattnet för att förbättra stabiliteten och
minska risken för framtida sättningar. Vi har inte
kunnat hitta dokumentation som visar att detta har
skett. Allt detta ägde rum på den tiden
Kungsbacka kommun var ägare till bastun.
Vi har nu alltså fått rådet att, innan vi gör
någonting, försäkra oss om att platsen är säker
mot framtida sättningar. Vi är ifärd med att anlita
geotekniker för att ta reda på om vi behöver vidta
stabiliserande åtgärder för att kunna gå vidare.
Vår avsikt är att göra detta med stor skyndsamhet.
Som en extra försiktighetsåtgärd, kan dessa
geotekniska undersökningar innebära att vi måste
förbättra stabiliteten på piren och bottnen utanför
bastun även om vi väljer att inte göra någon
tillbyggnad alls. Vi kommer att hålla alla
informerade om utvecklingen i denna sak.

Restriktioner pga Coronaviruset
Vi har infört begränsningar avseende max antal
samtidigt närvarande personer i
bastuanläggningen. Totalt max 10 på herrsidan
resp. 6 på damsidan. Vi har även infört ett
nummerlappssystem på respektive avdelning.
Besökstiden är maximerad till 1 timme per
badande.

Nu är det vinter och halt!
Det är härligt med en riktig vinter, men det innebär
att det är halt på både trädäck och badtrappor.
Använd vår svarta hink och häll på varmt vatten,
så får du ett isfritt underlag att gå på. Vi hjälps alla
åt, så blir det bra!

Hur många bastar just nu?
Visst hade det varit intressant att veta hur många
som bastar just nu? Nu kan vi presentera en
digital tjänst som gör att du kan gå in och titta på
hur många som bastar. Tjänsten är under
uppbyggnad och utvärderas fortfarande. Den är
tänkt som en medlemsservice för att bidra med
information samt för att du skall kunna planera ditt
bastubad. Feedback välkomnas!
Länk: http://statistik.kullavikshavsbastu.se
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