November 2022

Ordförande har ordet
Många har skrivit till oss i styrelsen med tankar och idéer
kring de nya öppettiderna. Vi har nu vridit och vänt på att
försöka tillgodose allas intressen. Vår huvuduppgift är att se
till att vi kan tillhandahålla bastubad för medlemmarna inom
de ramar som beslutats på årsmötet. För att kunna göra det
behöver vi få ner energikostnaderna och vi tycker även en
förening som vår skall vara med och ta ett samhällsansvar för
att minska på energianvändningen. Precis som vi gjorde när
pandemin härjade som värst. Det vi nu valt att göra är att
återinföra kallbad, onsdag till fredag kl 8-10 samt bastubad
på helgmornarna. Enligt besöksstatistiken är bastubadandet
lågt sent på fredag och lördagskvällen så här stänger vi av
bastuaggregaten klockan 20:00. Det finns en bra stund kvar
därefter för god eftervärme inne i bastun och det går bra att
stanna kvar tills bastuanläggningen stänger klockan 22:00,
som vanligt. Hoppas på förståelse för detta.
Förbered för höjning
Innan ombyggnaden av dambastun låg vår årsförbrukning på
cirka 105 000 kWh. Vad elförbrukningen blir i år vet vi inte
riktigt på grund av utbyggnaden och adderandet av ett el
abonnemang, vi har två nu då det gamla inte räckte för två
bastuaggregat. En rimlig gissning är en ökning på cirka 1015% då man studerar den månatliga förbrukningen och
jämför med tidigare år. 2019 – 2021 var vår elkostnad i snitt
160 000 kr per år men med stora årliga variationer på grund
av förändrat elpris. I år räknar vi med en bra bit över 300 000
kr i vår prognos. Detta motsvarar en ökad elkostnad på ca
350 kr per medlem och år. Hur elpriset kommer utvecklas vet
vi inte. Men ett rimligt antagande är att vi inte kommer
komma tillbaka till 2021 år priser.
Vi behöver således räkna med att när vi gör en budget för
nästa verksamhetsår kommer vi behöva ha större marginaler
för ett kraftigt varierande och ett högre elpris. Detta innebär
att vi behöver förbereda oss på en högre årsavgift
någonstans mellan 300 och 500 kr.

Önskar alla medlemmar en fin november!
Claes
Claes Winzell, ordförande

Nya bastutider från och med lördag 29 okt 2022
Bastubad:
Måndag: stängt
Tisdag: stängt
Onsdag: 10:00-22:00
Torsdag: 10:00-22:00
Fredag: 10:00-20:00
Lördag 08:00-20:00
Söndag: 08:00-22:00

Kallbad:

Öppet:

08:00-10:00
08:00-10:00
08:00-10:00

08:00-22.00
08:00-22.00
08:00-22.00
08:00-22:00
08:00-22:00

Köavgifter
Faktura kommer att skickas ut under november månad.
Arbetsgrupp
Vi kommer att dra igång arbetsgruppen för fastigheten i
början av 2023. Ni som visat intresse att vara med här
kommer att få en kallelse av Urban Ullberg.
Kalldrag på damernas
Arbetet med att åtgärda det drag från fönstret vid damernas
gavel är nu i gång.
Digitalisering
Vi har nu digitaliserat styrningen av bastuaggregatet med
gott resultat.
Parakey
I dagsläget har 103 bastubadare sin bastunyckel i mobilen. Är
du intresserad av detta så kontakta Jon på
nyckel@kullavikshavsbastu.se
Medlemmar
Vi har 213 köande för medlemskap i Kullaviks
Havsbastuförening. Under 2022 har tillströmningen fortsatt,
vilket visar på att vi är en populär förening.
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

