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Jul- och Nyårshelgen

Ordförande har ordet
Bastuvänner
Det lackar mot jul- och nyårshelgerna och då är
trycket på bastun högt. Samtidigt har fortfarande
pandemin kvar hela världen i sitt grepp och
smittspridningen ökar. Många medlemmar bastar
med sina hemkomna vuxna barn men det går
tyvärr inte i år. I de fallen räknas barnen som
gäster och vi har fortfarande gästrestriktion.
Åsikterna om vaccintvång och andra restriktioner
går vitt isär bland medlemmarna och styrelsen har
valt att inte öka på restriktionerna. Det innebär att
den enskilde medlemmen har ett stort eget ansvar
att inte bidra till smittspridningen. Kolla in
stats.kullavikshavsbastu.se för att se besöksläget
och undvika trängsel.
Ombyggnationen av dambastun pågår med
förberedelser av mark och el. Men sen det blev
vinter på allvar har det legat nere. Vi räknar med
att ombyggnationen sätter igång på allvar i
februari till april någon gång. Men vädrets makter
påverkar och vi kan inte säga helt säkert.
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
önska alla medlemmar med familjer ett riktigt Gott
Nytt År.
Claes Winzell, ordförande

Under perioden from 22 december tom 9
januari gäller följande:
Utökade öppettider:
Bastun öppen alla dagar mellan 8:00 - 22:00.
Medlemmar med barn är välkomna på dagtid fram
till kl 16:00 och efter kl 19:00
Det barnfritt mellan 16:00 - 19:00
Städning – innebär stängt
Städning kommer att ske på måndag den 27
december kl 8:00-12:00 samt måndag den 3
januari kl 8:00-12:00.
Julafton:
Traditionellt julfirande på julaftonsmorgon är
inställt. Inga gäster i år.
Julbad :
Under helgerna är det särskilt populärt att bada.
Det visar statistiken tydligt varje år.
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.
Inga gäster – Vi bibehåller regeln att inga gäster
är tillåtet. Ungdomar som har flyttat hemifrån
betraktas som gäster och kan alltså inte bada
bastu i år när de är hemma på besök.

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.
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