Bastubad under 2021
Då rekommendationerna med anledning av Covid-19 fortfarande påverkar oss alla kommer det tills
vidare inte att kunna erbjudas någon gemensam bastu på lördagar.
Styrelsen kommer vid ett senare tillfälle att meddela när detta kan ändras.
Det kommer dock fortfarande att vara möjligt att boka bastun för enskilt bruk. För att underlätta både
för medlemmar och befattningshavare samt för att undvika dubbelbokningar kommer bokning nu att
ske direkt via webben och betalning ske via Swish. Detta gäller för alla bastubad fr o m 1 maj 2021.
Här beskrivs hur detta fungerar:
1.

Bokning
Vi använder ett bokningssystem som finns på webben.
Länken dit är följande - en klickbar länk finns också på hemsidan:
https://www.supersaas.se/schedule/lovasens_samfallighet/lovasens_samfallighets_bastu
Bokning kan ske via dator eller via mobil.
Tänk på att uppvärmningen av bastun ingår i bokad tid och tar 1,5 timmar.
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

2.

Nyckel
Nyckeln till bastun kan hämtas hos följande personer, säkrast efter överenskommelse per telefon:
- Jan Lönnqvist, tomt 28, tel 070-655 57 32
- Bosse & Kerstin Efraimsson, tomt 47, tel 073-068 44 43 eller 073-687 44 32- Katarina Garpefors, tomt 61, tel 079-304 26 56
En beskrivning över hur bastuaggregatet sätts på och stängs av finns uppsatt inuti bastun.

3.

Städning
Tänk på att efteråt ställa i ordning allt enligt checklistan som är uppsatt inne i bastun. Den som
har bokat ansvarar för att bastun lämnas i det skick som den önskas förefinnas i vid nästa
bastubad.

4.

Betalning
Avgiften för en bokad tid är som tidigare 50 kr.
Betalning sker via Swish till mobilnummer 070 - 603 52 29 (DAG JÖRGEN AXLAND).
Den som inte har tillgång till Swish ombeds be en granne eller bekant att swisha avgiften. Tänk
på att i meddelandefältet ange: "BASTU", datum för bokad dag samt tomtnummer.
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