
Trivselregler bastubadplatsen 2021-04-22.docx 

Trivselregler för Bastubadplatsen 

 

Bastubokning: 
F n har vi ingen gemensam bastu på lördagar men privat bokning är fortfarande möjlig.  
 
För bokningen använder vi ett bokningssystem som finns på webben. 
Bokning kan ske via dator eller via mobil, se QR-koden här:  
Länken dit är följande - länken finns också på hemsidan: 
https://www.supersaas.se/schedule/lovasens_samfallighet/lovasens_samfallighets_bastu 

 
Den som inte har varken dator eller mobil - eller vill ha personlig hjälp med 
sin bokning - kan kontakta en av följande personer som då kan göra 
bokningen: 
- Jörgen Axland, tel. 0157 - 302 94 
- Katarina Garpefors, tel. 079 - 304 26 56 
 
Avgiften sätts in via Swish på tel.nr 070-603 52 29 som tillhör styrelsemedlem DAG JÖRGEN 
AXLAND. Ditt tomtnummer och datum för badet ska anges vid betalning.  
Vi har ingen kontanthantering längre. 
 
Var uppmärksam på att när du bokar bastun för bastubad är det tillåtet för alla att vid samma 
tidpunkt bada vid badplatsen.  

 
Nyckel till bastun finns att hämta hos: 
Bo Efraimsson, tomt 47, tel 073 0684443 
Kerstin Sundholm-Efraimsson, tomt 47, tel 073 6874432. 
 
 

Bad i sjön: 
Bada så mycket du vill! Det är härligt och uppfriskande!  
Hundar får medfölja om de är kopplade men får inte bada vid denna badplats. 
 

Möbler: 
Sitt gärna i möblerna som finns på verandan och nere vid bryggan och vattnet. Låt dessa 
möbler stå kvar på sin plats då vi försökt anpassa dem till underlaget så de står stadigt. Vill ni 
ha ytterligare sittplatser finns det plastbord och plaststolar bakom bastun att låna. Sätt 
tillbaka där de stod när du tog dem efter du använt dem, tack. 
 

Vi håller badplatsen ren:  
Tacksam om ni tar med er skräp eller saker som ni ser är trasiga och 
slänger. Känns bra om vi kan hjälpas åt att hålla fint i och kring bastun.   
 
 
Samfällighetens styrelse 
2021-04-22 

 


