
  

Hur man bokar bastun 

 Bokning sker på listan som hänger på anslagstavlan utanför bastun. 

 Lägenhetsnummer skall alltid anges, på den som ansvarar för bokningstillfället, även för prenumeranter.  

Är ni flera lägenheter som bastar samtidigt, ska endast ett nummer anges. Listan fungerar lika 

tvättstugebokning, d v s man kan markera egen start/slut- tid efter önskemål. 

 

 Endast en tid framåt per lägenhet får finnas på listan (lika tvättstugorna). 

 Avbokning får ej ske bakåt i tiden. 

 Bokningslistorna får ej slängas, de samlas in av ansvarig. Ansvarig tills vidare: Niclas lgh 33. 

 

Avgifter bastu och gym 

Bastu Prenumeration:  200 kr för 2011, fritt antal tillfällen ingår (debiteras i förskott) 

Bastu engångstillfälle:  20 kr / tillfälle (debiteras i efterskott) 

 

Gym Prenumeration:  Prenumeration 50 kr/mån, bastu ingår (debiteras i förskott) 

Gym engångstillfälle:  20 kr / tillfälle (debiteras i efterskott) 

 

Gymmet går ej att boka! 

 

Alla avgifter gäller per lägenhet, och inkluderar därmed till varje hushåll hörande medlemmar eller gäster. 

Avgifterna debiteras på din månadsavi. Avgifter börjar löpa fr o m april 2011. 

Önskar du prenumerera, kontakta Niclas 0736-56 09 18, eller lägg en lapp i expeditionens brevlåda. 

 

Regler bastu och gym 

 Glas och flaskor är ej tillåtna i bastun eller relaxen. 

 Vi sitter på sittskydd eller handduk i bastun och relaxen. 

 Duscha innan bastubad. 

 Lämna utrymmena i de skick du fann dem, d v s lika fräscht som du själv vill finna dessa då du kommer. 

 Ventilen i bastun ska vara stängd under drift, och stå öppen då bastun är avstängd. Haka även upp 

bastudörren efteråt så att den står öppen. 

 Visa respekt och omtänksamhet mot de medlemmar som bor i anslutning till anläggningen. Använd 

källarentrén om du kommer utifrån. 
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Bastun är klar!  

Nu söker vi testbadare! 

Bastun är äntligen klar och bokningslistor sitter uppe 

utanför dörren. Ordinarie avgiftsbelagd bokning startar 

den 1 april.  

Fram till dess är det fri bastu, men alla uppmanas att 

skriva logg på listan utanför dörren. Anteckna vilken 

inställning du hade på aggregatet, vilken tid det tog för 

bastun att uppnå önskad temperatur, och aktuell 

temperatur. Detta ska sedan ligga till grund för enkla 

användarinstruktioner. 

Mer om bastun på baksidan bladet 

 

Ny portkod 

Förvaltningsservice har meddelat att det är dags för oss 

att byta ut postkoden, den portkod som post, 

tidningsbud och räddningstjänst använder när de 

besöker oss. 

I samband med detta byter vi även ut vår interna kod. 

Den nya koden börjar gälla någon gång under helgen 

26-27 mars och är: xxxx 

 

Gymmet klart för inredning!  

Vad vill du ha för redskap? 

Vi har på olika sätt undersökt vad som kan vara 

lämpliga prylar att inreda gymmet med. Och nu vill vi 

ha din hjälp också! 

Vad skulle du vilja att vi köpte in för maskin? Eller 

redskap? Mattor? Hantlar? Fram till den 10:e april har 

vi omröstning uppe på vår hemsida, surfa in och lägg 

din röst på: www.bagaregarden.org  

                         

Motioner till årsstämman 

Påminnelse till er som önskar få ett ärende upptaget på 

årsstämman att lämna era motioner till styrelsens mejl 

eller brevlåda senast torsdagen den 31 mars. 

Datum för årsstämma är tisdagen den 26:e april, 

kallelse kommer senare.  

w w w . b a g a r e g a r d e n . o r g  

Risk för sent bokslut! 

Dessvärre så har revisorn meddelat att revisionen kan 

bli sen i år, vilket skulle kunna försena 

årsredovisningarna. Vi kommer att göra allt vi kan för 

att få ut dessa i tid inför stämman, men blir det lång 

försening kommer istället ett tittexemplar att hängas 

upp utanför kontoret. Mer om detta meddelas senare. 
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