Ordförande har ordet
Energiplanen i gång
I förra Bastunytt bad vi er medlemmar om tips för att sänka
energiförbrukningen. Vi tackar för många bra förslag, allt från
solceller på taket, höjning av avgift till optimering av
befintliga system. Vi har valt att börja med de åtgärder som
inte innebär fler investeringar för tillfället. Vi tar ett steg i
taget och kommer att utvärdera löpande. Målet är att följa
samhällets rekommendationer att spara energi och kostnader
och samtidigt ge er en bra bastuupplevelse.
Det vi vet är att uppvärmning av bastu och lokaler,
varmvattenanvändning och ventilation är de stora
energibovarna. Genom att vi begränsar öppettider genom ett
längre avbrott, söndag kväll till onsdag förmiddag, tar vi ett
första steg och sänker energianvändning med 10–15% och
hoppas nu att detta räcker för att vi ska slippa höja
avgifterna.
Hälsningar,
Claes Winzell
Ordförande

Nya bastutider från och med 17 oktober 2022
Måndag: stängt
Tisdag: stängt, ingen uthyrning
Onsdag-söndag: öppet kl 10-22*
*De tidiga kallbadtiderna slopas nu. Anledning är att
kallbadare också förbrukar energi då de flesta duschar i
samband med bad. Förutom att varmvatten drar energi
behövs ventilationen vara i gång för att driva ut fukt.
Parakey-bastunyckeln i mobilen
De 50 digitala nycklar som förmedlats till medlemmar har
mottagits mycket väl. Jon arbetar vidare för att få till fler
användare. Nu testar vi vidare med ytterligare några
medlemmar, så är du intresserad, mejla
nyckel@kullavikshavsbastu.se
Fräscht och rent
Tack vare att så många av er på damernas tar en omgång
med rengörningsspray och skrubb av duschgolvet är nu den
dåliga luften borta.
Medlemstatus
500 medlemmar och 186 i kö. Köavgift införs inom kort.
Arbetsgrupper snart i gång
Vilket fint gensvar ni gav på att vara med i olika
arbetsgrupper. Vi återkommer till er som visat intresse med
dag och tid för en första träff.
På återhörande
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 info@kullavikshavsbastu.se

