Ordförande har ordet
Summarn kummar me sol......går den gotländska visan.
Skönt med lite varmare i vattnet och sitta i solen efter
bastubadet.
Vi har nu avslutat ombyggnationen på damsidan med ny
ånggenerator som sista åtgärd. Många tycker det har blivit
lite väl varmt så vi försöker trimma in detta.
Även ekonomiskt är ombyggnationen klar. Det var främst lite
oväntade saker i snickeridelen med bland annat isolering som
behövde bytas. Detta upptäcktes först då man hade rivit
väggarna. Däremot blev kostnaden till elnätsbolaget mindre
än beräknat och de som kommer ihåg från extra
föreningsstämman så var ju just elbiten som debatterades
ingående. Totalt slutade notan på cirka 150 000 kr över
budget.
På digitaliseringsfronten går det framåt i stora kliv. Vi har
uppdaterat det befintliga, “gamla” låssystemet med
plastbricka samt lagt till Parakey som fungerar med app i
telefonen. Vi kommer att erbjuda båda och så småningom.
Detta känns skönt för vi har varit nervösa att det gamla
systemet och framför allt dess administrationsdator ska lägga
av. Nu har vi framtids-säkrat låssystemet. Det ger också
möjligheter till individuella nycklar. Något som behövs då vi
återigen kan konstatera att det slarvas med att betala
gästavgifter. Framför allt då våra ungdomar lånar
medlemmens nyckel och tar med kompisar utan att betala
gästavgift. Gästavgifterna är en viktig del i budgeten för att
sköta underhållet av bastun. Vi vill ju helst inte behöva höja
medlemsavgifterna.
Vi kommer nu in i semestertider och även styrelsen har
semester och delar av den kommer resa bort. Vi får hjälpas åt
att hålla bastun i gott skick, låsa dörrarna till terrasserna, vara
observanta på att saker fungerar. Hittar du något mejla:
info@kullavikshavbastu.se så fixar vi detta. Räkna dock med
lite längre svarstider.
Önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!
Claes

Testgrupp sökes!
Är du intresserad av att enkelt kunna låsa upp dörren till
bastun med din mobil? Då får du gärna ingå i vår testgrupp.
Vi söker 25 medlemmar, först till kvarn gäller. Mejla
nyckel@khbf.se med rubrik Test Parakey.
Nyckelbrickan
Vi fortsätter att erbjuda tjänsten med vår vanliga nyckelbricka
eftersom önskemål om detta finns bland er medlemmar.
Tappar du bort din nyckel kan du få en ny för 200 kr.
Nyckelfrågor? mejla: nyckel@khbf.se
Framtidens bastu
Nu har vi startat upp arbetet med att digitalisera bastun. Vi
siktar nu på att skapa ett inloggat system på vår webb där
endast du som medlem kan logga in. Här ska du enkelt kunna
se och uppdatera din medlemsinfo, se dina fakturor och hyra
bastun.
Vi välkomnar våra nya medlemmar!
Hittills i år har 18 nya medlemmar tillkommit till vår bastu,
lika många valt att avsluta sitt medlemskap.
Köavgift
Idag har vi 189 köande. För att till en aktiv kö kommer vi till
hösten att börja ta ut en avgift om 200 kr/köande person. Vår
förhoppning är att krympa kön.
Ställ barnen i kö
Du som medlem har rätt att nyttja bastun, likaså din
partner/make/maka/sambo samt barn som är folkbokförda
på din adress. När barnen är stora och flyttat så får de såklart
fortsätta att basta men då som gäst. Detta innebär att
utflyttade barn ska ha en medlem med och erlägga gästavgift.
Med tanke på kötiden vi idag har så kan det vara en god idé
att ställa sina barn i kö. Det gör du på Khbf webb
Frågor
Har du frågor får du gärna besöka Khbf webb där vi hoppas
att du hittar svar på din fråga. Vill du komma i kontakt med
oss i styrelsen så nås vi på styrelse@kullavikshavsbastu.se

