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Ordförande har ordet

Extra föreningsstämma
1 September 2021

Sommaren lider nu mot sitt slut trots fint
sensommarväder. Det innebär att vi går över i
”vintertid” dvs man kan hyra bastun på tisdagar
igen.
Sedan förra Bastu-nytt har vi haft extra
föreningsstämma. De som varit med i bastun från
början säger att det är första gången sen
föreningen bildades. Stämman avlöpte väl med 39
röstberättigade medlemmar som deltog med
intresse och engagemang på mötet. Ni kan läsa
mer om stämman och vad som avhandlades i
kolumnen till höger. Ett medlemsmöte är en bra
form för medlemmarna att ge synpunkter och det
var många frågor och synpunkter som styrelsen
tar till sig och försöker hitta väl avvägda lösningar
på.
Vi diskuterar kontinuerligt i styrelsen om vi skall ha
kvar restriktioner och landat i att vi skyndar
långsamt med att avveckla dem helt.

Styrelsens förslag för om- och tillbyggnad av
damsidan godkändes av stämman. Förslaget
gicks utförligt igenom med tillhörande budget och
finansieringsförslag. Därefter följde en fråge- och
diskussionsstund där den mesta diskussionen
handlade om olika ekonomiska frågor runt
elanslutning samt hur vi skall hantera
ombyggnadsperioden då damsidan är stängd.
Tidsplanen - Byggnationen kommer att påbörjas i
oktober, men redan nu vet vi att då kommer inte
bastutiderna bli påverkade. Vi avvaktar under
november – januari pga väderleken och
återupptar ombyggnationerna i februari 2022.
Planeringen är att herrsidan kommer användas av
damerna på tisdagar, torsdagar och lördagar.
Herrarna får basta på onsdagar, fredagar och
söndagar. Den beräknade byggtiden är ca 4
veckor. Vi återkommer om mer detaljer efter hand
och uppdaterar hemsidan med info.

En långsiktig fråga som diskuterades på stämman
var om en helt ny bastu skall byggas. Styrelsen
har landat i att det kräver en lång och noggrann
planering över flera år. Vi behöver mogna i hur en
sådan skall finansieras. Det finns avgörande
praktiska frågor runt hur bastuns skall säkras mot
rörelser i botten och eventuella sättningar i pirens
stenfundament.
Stay tuned!

Restriktioner - Coronaviruset

Claes Winzell

Basta endast om du känner dig fullt frisk. Du får
inte gå in i bastun om du har någon förkylningeller influensaliknande symptom som hosta,
snuva, ont i halsen eller feber. Detta gäller också
om någon i ditt hushåll är testad positiv för Covid.

Vintertid i bastun
Under vinterperioden 20/9 till 15/5 är varm bastu
tillgänglig onsdag till söndag kl 08:00 – 22:00.
Måndag och tisdag stängt. Morgondopp och
kallbad alla dagar kl 05:00-08:30

Vi väljer att fortfarande behålla restriktionen att vi
inte tar med gäster till bastun. Fortfarande är det
många som inte är vaccinerade och för att minska
risken för smittspridning tar vi ej med gäster till
bastun. Smittspridningen ökar i de lägre
åldersgrupperna, så om inte barnen är
vaccinerade bör de inte tas med till bastun.
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