Ordförande har ordet
Välkomna tillbaka efter sommaren!
Nu går vi in i min favoritdel av bastuåret, lite krispigare i
luften men fortfarande varmt i vattnet. Även om sommaren
varat ovanligt länge i år.
Den 16 september går vi över i vintertid och då begränsas
kallbadstiderna. Det finns medlemmar som tycker att vi
borde förlänga kallbadstiderna på måndagar och tisdagar
tack vare det fina vädret. Vi är dock lite rigida och inte ändrat
för vi har uthyrning på tisdagar, vi behöver ha utrymme för
städning och underhåll och förlängda kallbadstider medför
mer duschande vilket är lika med högre elförbrukning. Ett
känsligt ämne i dessa tider då just elkostnader är styrelsens
stora utmaning. Med de skenande elpriserna kommer vår
elbudget spricka rejält. Vi har ökat vår prognos men tvingas vi
öka ytterligare behövs mer drastiska åtgärder för att inte året
ska ge ett underskott. Drastiska åtgärder kan helt enkelt
innebära kortare öppettider. Vi tittar nu på badstatistik och
funderar på vilka handlingsalternativ vi har. Sänka
temperaturen, ångan eller höja medlemsavgifterna? Höja
avgiften kräver stämmo-beslut så det vill vi gärna undvika
innan nästa årsmöte. Vi vill gärna ha synpunkter och tips på
elfrågan så skicka gärna epost till info@kullavikshavsbastu.se
eller prata med en styrelsemedlem i bastun och säg vad du
tycker. Det hjälper oss att få lite känsla för medlemmarnas
åsikter i en så specifik fråga.
Ett sätt att spara pengar är att få medlemmarna att engagera
sig mer i underhållet som ni kan läsa bredvid. Vi kommer få
ökade intäkter med köavgift som vi räknar med komma i gång
med inom kort. Samtidigt hoppas vi köande som ej avser
utnyttja erbjudande när de får det att rensas ut så kön kan
minska något. Det är ganska nedslående att mötas med en
kötid på mellan 10 och 15 år.
På återhörande
Claes Winzell
Ordförande

Arbetsgrupp sökes!
För att hålla kostnaderna nere så gör vi mycket fix och trix
själva i styrelsen, och här behöver vi din hjälp. Det kan handla
om allt från att vara med och måla några timmar, ordna
fredagsaw på damernas, till att dela med dig av kunskap inom
ett område som kan komma bastun till gagn. Mejla
info@kullavikshavsbastu.se med rubrik ”Arbetsgrupp” och
glöm inte skriva vad du kan hjälpa till med, ditt namn och
tele.
Damernas dusch
Vi har fått till oss att det luktar unket i damernas dusch, vilket
vi har påpekat för städet. Samtidigt ber vi dig om hjälp där du
gärna får använda sprayflaska med rengöringsmedel som står
på hyllan till vänster om spegeln, spraya och skrubba golvet i
duschen. Om vi hjälps åt så kan vi hoppas på fräschare lukt
framöver.
Kidsen ska vara med
När du tar med dina barn under 15 år ner till bastun så är det
superviktigt att de har en vuxen med på sin sida. Detta måste
följas. Det är du som förälder som har ansvar för ditt eller
andra medföljande barn om något händer.
Långduschens tid är över
Bastun är i sin natur en energislukare och när nu elpriserna
rusar ber vi dig att spara på varmvattnet och duscha kort och
effektivt.
Vi välkomnar våra nya medlemmar!
Hittills i år har 22 nya medlemmar tillkommit till vår bastu,
lika många valt att avsluta sitt medlemskap.
Köavgift
Idag har vi 190 köande. För att till en aktiv kö kommer vi inom
kort att börja ta ut en avgift om 200 kr/per köande person.
Vår förhoppning är att krympa kön.
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

