Kalmar 2019-01-16

Bastu-Information.
Hej!
Äntligen är alla helger över och vi kan köra vinter-vår säsongen 2019.
Det är mycket att se fram mot under tiden fram till midsommar.
Kommunen ligger i startgroparna att göra Norrlidsbadet färdigt med trä-däck
och nya parkeringar vid Ko-udden.
Duschen mellan ”vår” brygga och bastun ska tas bort nu när dusch & toalett
huset är klart. Detta innebär att de också ska åtgärda dagvatten ledningarna
runt vår bastu. Därför har vi inte påbörjat vår ombyggnad till mer och bättre
hk-anpassning av baksidan. Vi avvaktar tills de är klara och sen börjar vi med
dörrbyte och trä-däck som ska anslutas till ”stor-bryggan”
Fredagen den 11/1-19 hade vi ”ungdoms-städ” på plats för grundlig
rengöring av duscharna. Härnäst väntar en omgång även bastu-rummet.
Vi har en ändring av öppettider för herrarna på fredagar, vi öppnar bastun kl:
15:00 istället för tidigare 14:00. Det har varit mycket dåligt med badare den
första timmen så tiden är nedkortad från 1/2-19. (15:00-19:00)
Det är herrar fotbolls-lördag den 2/2-19
Det bästa till sist? Dag 11 på det nya året och redan har 79 st betalt
medlemsavgift för 2019, det är riktigt bra. Det är också så att vi slår nytt
rekord i försäljning av års-bad, 14 st har betalt 1000 kr och det är underbart.
Det är fortfarande så att många har dock inte betalt medlemsavgift så detta är
en PÅMINNELSE, betala 100 kr till bg eller swich, se nedan.
Slutligen, två herrar Anders Samuelsson & Anders Johansson bastade söndag
30/12 -18, de betalade medlemsavgift för 2019. Jag har inte fått in några
uppgifter på dessa killar. Är det någon som kan upplysa mig om de två?
Inga tel-nr och inga e-mailadresser = inga info-mail.
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