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Ordförande har ordet

Populär bastu

Bästa Bastubadare

Idag har vi ca 190 personer som står i kö till medlemskap i
bastun. Det är en lång kö och för att täcka de administrativa
kostnaderna beslutades det på årsstämman att vi inom kort
inför en avgift på 200 kr/år.

Det är vår i luften och solen går nu inte ner bakom berget
längre.
t
Vi har just avhandlat vårt årsmöte och styrelsen tackar för
ansvarsfriheten för 2021 och går in i verksamhetsår 2022
med iver och tillförsikt. Vi fick in två nya personer i styrelsen,
Anna-Carin Töpel och Stefan Kavsjö. Det är bra med nytt
friskt blod så vi som varit med några år inte blir för mossiga i
tanken. Jag vill tacka Birgitta Bergqvist och Leif Danielsson för
ett gediget och engagerat arbete under många år i styrelsen.
Det innebär att vi när jag till sist avgår har vi under relativt få
år gjort ett helt generationsskifte i styrelsen. Det skulle jag
gissa inte har skett tidigare. Så kommer det säkerligen bli
framöver och då gäller det att vi har rutiner och arbetsformer
som säkerställer kontinuitet.
Vi är mitt uppe i ombyggnaden av damdelen och det verkar
som ”varannandag” ordningen av dam- resp herrbastande
fungerar. Vi har inte hört något knorr utan medlemmarna
verkar tycka det fungerar bra. Snart är vi färdiga och väggen
mellan dam/herr kommer rivas samt det blir nya lavar i hela
bastun.

Då damsidan nu blir lika stor som herrsidan kommer det
kosta samma som på herrsidan dvs 600 kr om man vill hyra
damsidan.

Gäster snart välkomna
I samband med att damsidan öppnas kommer vi också att
åter igen kunna ta med enstaka gäster till bastun. Vill ni vara
fler går det bra att hyra bastun. Gästavgift på 50 kr/person
betalas med Swish, se instruktion vid den inre entrédörren.
Kom ihåg att du inte får ta med gäst kl 16-19 på fredag,
lördag och söndag, då trängseln är stor. Då vi alla värnar vår
goda gemenskap, gemytliga stämning är det bra att vi alla
följer våra trivselregler, allt för att vi alla ska få en så härlig
bastubadupplevelse som möjligt.

Som vanligt till påsk!
Arbetet med att utöka antalet sittplatser på dambastun samt
bygga om lokalen pågår för fullt och allt går enligt plan.
Målsättningen är att öppna dambastun lagom till påskbadet,
Håll utkik på kullavikshavsbastu.se

Glad Påsk

Öppettider påskveckan

Claes Winzell, ordförande

Måndag till onsdag: Stängt på grund av renoveringen.
Skärtorsdagen: kl 8-22
Långfredagen: kl 8-22
Påskafton: kl 8-22
Påskdagen: kl 8-22
Annandag påsk: kl 8-22
Onsdag 20 april och framåt gäller ordinarie öppettider.

Årsstämman 2022
27 medlemmar besökte årsstämman som hölls i KKKKs
lokaler nere vid hamnen. De två nya styrelsemedlemmarna,
Stefan Kavsjö och Anna-Karin Töpel, hälsades varmt
välkomna in som suppleanter samtidigt som Leif Danielsson
och Birgitta Bergqvist avslutade sina styrelseuppdrag. Leif har
sen 2018 skött ekonomin och medlemsfrågor på ett mycket
föredömligt sätt och Birgitta har under sina 8 år författat
nyhetsbreven, ansvarat för städet och fixat 1 000 andra små
och stora uppdrag. Vi tackar ödmjukast för era fina insatser
och ert stora engagemang för vår bastu!

Få bra koll
Så många bastar just nu & Temperaturen i havet

Frågor
Har du frågor får du gärna besöka kullavikshavsbastu.se där vi
hoppas att du hittar svar på din fråga. Vill du komma i kontakt
med oss i styrelsen så nås vi på info@kullavikshavsbastu.se
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