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Ordförande har ordet

Lättade restriktioner

Sommar, sommar, sommar……äntligen börjar det
bli lite sommarvärme tycker nog många. Vi är nu i
”sommartid” i bastun, dvs den är öppen för kallbad
alla dagar och vi har ingen uthyrning.

Då vaccineringen ökar, smittspridningen minskar
och FHM beslutat öppna upp samhället har vi nu
ökat antalet badande i respektive avdelning samt
tagit bort ”riskgruppstiden”.

Skall vi inte lätta på restriktionerna nu? Jo, som den
observante har kunnat läsa på hemsidan, har vi vid
senaste styrelsemötet beslutat att gradvis börja
lätta på dessa genom att öka antalet personer i
bastun och lokalerna. Vi har även tagit bort den
reserverade tiden för riskgrupper då vi gör
bedömningen att de allra flesta som ingår i en
riskgrupp nu är vaccinerade. Men fortfarande gäller
inga gäster och maxantal. Mer om det här bredvid.
Allteftersom FHM lättar på restriktionerna och
vaccineringen ökar så kommer vi ta bort
restriktionerna.

Fortfarande gäller:
• Basta endast om du känner dig fullt frisk. Du
får inte gå in i bastun om du har någon
förkylning-eller influensaliknande symptom
som hosta, snuva, ont i halsen eller feber.
Detta gäller också om någon i ditt hushåll är
testad positiv för Covid.
• Inga gäster -detta gäller alla som inte är
inkluderade i hushållet, dvs skrivna på samma
adress.

Som ni märkte var bastun stängd härom veckan
pga renovering. Vi har installerat två värmepumpar
för en mer ekonomisk värmehållning i lokalerna, ny
ventilationsfläkt och bytt ut rostiga ventilationsrör,
ny ånggenerator, bytt flera fönster, målat och lite
annat underhåll.
På årsmötet informerade vi om att vi har igång en
byggnadskommitté som arbetar med utökning av
bastuutrymmet på damsidan så det blir lika stort
som herrsidan. Vi har nu bestämt en inriktning för
det fortsatta arbetet och förhoppningsvis kommer vi
kalla till en extra föreningsstämma för att kunna ta
beslut om ombyggnad redan tidig höst.
Till dess önskar jag och styrelsen alla medlemmar
en riktigt skön sommar.
Claes Winzell, ordförande

Trivseltips
Tänk på att lämna skorna i entrén. Städning sker
inte på veckodagarna. Hjälp gärna till att”skrapa”
bort det våta på golven så håller vi rent.

Nya restriktioner tills vidare:
• Max antal personer på herrsidan är 16
personer i samtliga utrymmen. Därutöver
gäller max antal personer i den varma delen,
dvs själva bastun, till 12 personer.
• Max antal personer på damsidan är 10
personer i samtliga utrymmen. Därutöver
gäller max antal personer i den varma delen,
dvs själva bastun, till 6 personer.
• Total längd på vistelse i bastuanläggning
begränsas till 1 timme så att så många som
möjligt som vill bada ges tillträde.
Personligt ansvar gäller fortfarande. Det är upp till
den enskilde medlemmen att avgöra om han eller
hon tycker det medför en risk att besöka bastun.

Hur många bastar just nu?
Planera ditt bastubad, genom att använda dig av
vår nya digitala tjänst, där kan du se hur många
som ”loggat in” senaste timman på dam- resp.
herrsida.
Länk: https:// stats.kullavikshavsbastu.se
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