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Ordförande har ordet

Ombyggnation damsidan

God fortsättning

Nu är det dax för den stora ombyggnationen med
start tisdag den 1 mars 2022.
Detta innebär att damsidan stängs och vi får dela
på herrsidan. Ombyggnationen skall vara klar till
påsk, men vi meddelar på hemsidan när allt är klart
för öppning och nyinvigning. Under perioden
upphör möjlighet att hyra bastun på tisdagar.
De ändrade Bastutiderna påverkar oss alla så var
uppmärksam på de nya dagarna & tiderna!

Kanske lite sent att önska det men det är årets
första Bastu-nytt. Måndag den 28 februari sätter
tombyggnaden igång och damsidan stängs. Viktigt håll koll på hemsidan för aktuell information.
Kön har vuxit väldigt mycket under de senaste 2
åren. Vi är nu uppe i 184 personer som söker
medlemskap. Med en årsomsättning på mellan 1015 medlemmar är väntetiden en bra bit över 10 år.
Det är kul att bastun är populär men samtidigt
tråkigt om det blir en alltför stor
exklusivitetsstämpel över den.
Nytt årsmöte närmar sig. Förslag från medlemmar
skall vara inne senast 1 januari så det är för sent i
år. Vi behöver förslagen i så god tid för att de skall
kunna behandlas av styrelsen på ett bra sätt. Men
det kan vara bra att komma ihåg till nästa och
följande år. Valberedningen jobbar på och vi har
åtminstone ett nyvval att göra.
På nästa styrelsemöte skall vi ta ställning till de
sista restriktionerna. Vi följer myndigheternas
nedtrappning och stalltipset är att vi kommer slopa
dem helt. Dock kommer vi eventuellt behöva ha
kvar gästförbudet fram till påsk, inte pga pandemin
utan pga ombyggnaden och den begränsade
kapaciteten.

Dambastu: Tisdag, Torsdag & Lördag
Herrbastu: Onsdag, Fredag & Söndag
Tisdagar öppnar bastun kl 14:00, övriga dagar som
vanligt kl 8:00-22:00. Morgonbad 5:00-8:00.

Årsmöte – save the date
KHbf årsmöte kommer att äga rum onsdag den 23
mars, kl 19:00.

Årsavgift

beslutas på årsmötet varefter
fakturering sker. Ni som avser att lämna föreningen
ombeds att göra detta så snart som möjligt för att
underlätta fakturering och inbjudan till nya
medlemmar. Badrätt kvarstår dock t.o.m. mars
månad.

Nu är det vinter och halt!

Claes Winzell, ordförande

Härligt med en vinter, men det innebär att det kan
vara halt på både trädäcket och badtrappan.

Statistik

En medlemsservice

Sammanfattning av badandet under 2021.
Hur många bastar just nu?
• 500 betalande medlemmar
Vad är det för temperatur i havet?
•184 personer står i kö
• Antal besök 20 362 varav 59% herrsidan och 41%
Länk: https://statistik.kullavikshavsbastu.se
damsidan. Badandet har minskat med ca 8%, från förra
året.
• Augusti, september och oktober badar vi mest.
• 51% av medlemmarna är under 60 år
• X% badar max 50 ggr på ett år. X% mellan 50– 100
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ggr och X% fler än 100 ggr på ett år.

