Trivselregler
Restriktioner pga Coronaviruset. Håll avstånd - Inne i bastun, i slapprummet och på
altanen gäller samma regler. Respekteras inte detta kan man vänligt påtala det.
Vi har infört begränsningar av antal personer i bastuanläggningen. Totalt max 10 på
herrsidan resp. 6 på damsidan. Vi har inför ett nummerlappsystem på respektive avdelning.
Vi maximerar tiden till 1 timme per besök i bastuanläggningen. Registrera dig vid ankomst.
Begränsat antal personer inne i bastun – max 4 damer rep. max 8 herrar inne i den
varma bastun samtidigt. Vänta utanför till dess att det blir plats.
Inga gäster – Vi bibehåller beslutet att inte ta med några gäster till bastun.
Du som tillhör någon riskgrupp är välkommen att basta mellan kl 13 - 15. Då skall alla
andra visa hänsyn, hålla sig borta och är välkomna att bada och basta på övriga tider.

Nedan finner du här några enkla trivselregler som kommer att göra ditt besök i
bastuanläggningen extra trevligt. 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.
Du får ta med dig dina barn och har då ansvaret för att de följer våra trivselregler. Barn är
välkomna – dock ej fredag, lördag eller söndag kl 16 – 19 eftersom trängseln är stor under
dessa tider. Simundervisning och vattenlekar undanbedes. Barn under 15 år skall åtföljas av
förälder. Barn över 6 år badar i sällskap med förälder på ”rätt sida”.
Inga ytterskor i omklädningsrummet. Golven i omklädningsrummen är ständigt våta. Använd
våra gula skoskydd eller dina badtofflor.
Använd badtofflor för din hygien och säkerhet. Golven kan vara mycket hala. Använd
badtofflor för bra fothygien, då det är en vanlig spridningsrisk.
Sitt alltid på en handduk. Sittunderlag finns att låna och används tillsammans med handduk
eller badrock.
I vår bastukultur använder vi inte badkläder i samband med besök i bastun.
Öppen eld, levande ljus, värmeljus, marschaller får inte användas. Tänk på allergiker –
undvik parfym, rakvatten, citrusfrukter och nötter i lokalerna. Hela anläggningen är rökfri.
Detta gäller såväl inomhus som på solaltaner.
Rakning är inte tillåten inne i bastun eller i duschen. Hårfärgning får inte förekomma i
lokalerna.

