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Verksamhet 

 

Verksamhetsåret startade lugnt. Städdagen i april lockade inte lika många som 

de senaste åren, däremot kom det ett flertal nya medlemmar som deltog för 

första gången viket alltid är roligt.  

Säsongen blev tyvärr genomgående ganska kall och blåsig. De flesta soldagar 

landade tyvärr på halva dagar. Annars löpte säsongen på bra med en fortsatt 

ökning av antal nya medlemmar, någon ytterligare utökning av antalet 

hyttplatser på damsidan och ett kvarstående ökat intresse för bastubad.  

I början av säsongen blev så äntligen det nya hyresavtalet klart som innehöll ett 

nytt avsnitt kring förtydligande av ansvar för drift, underhåll osv. Det som 

många väntat på är att det inte längre finns begränsning av verksamhet till 

säsong utan året runt. För att fira detta lite symboliskt bjöd styrelsen in till ett 

kort informationsmöte i juni som avslutades med en "klippa-bandet-ceremoni" 

med skål i alkoholfri cider.  

Under säsongen har bastun varit igång från 15 april – 14 oktober. Två dagar per 

vecka för damer, en dag för herrar och två dagar per vecka gemensamt. Därefter 

beslutades att äntligen kunna starta igång vinterbastu på försök två dagar per 

vecka, en dag för damer och en dag för gemensamt/mix. När det gäller herrar 

beslutades att avvakta då underlaget bastande var för tunt. Efter provperioden 

som avslutades 17 december kunde glädjande konstateras att det varit oerhört 

trångt på dambastun, att största delen av besökarna är icke medlemmar, att 

bastun generellt är för liten för den ökade efterfrågan, att herrarna önskar en 

egen dag så efter årsskiftet utökades det med en dag för herrar. Det är inte ofta 

man kan uttrycka att det är glädjande att det är trångt men det är helt fantastiskt! 

2017 var andra säsongen med månadsanställd personal vilket har haft stor 

betydelse för kontinuiteten i kassan men även att personalen haft tid att utföra 

andra arbetsgifter på badet. Det som ställde till det var att vi fick avhopp av 

personal i sista minuten men tack vare vår duktiga personalansvarige lyckades 

det till slut. 



Öppettiderna på badet har under året varit från 1 maj till 10 september, varje 

dag kl: 09-19 men med en något kortare öppettid de sista veckorna av säsongen.  

Som tidigare år har det under 2017 tagits ett flertal prover på badvattnet. Inga 

prover har ansetts som otjänliga och inga prover har behövts tas om vilket är 

glädjande.  

Under 2016 införde styrelsen möjlighet för gäster/medlemmar att kunna betala  

med Swisch. Betalning med Swisch ökade under 2017 vilket är bra för att 

minska kontanthanteringen ytterligare. 

Styrelsen startade upp en ny hemsida men det har av olika skäl inte blivit riktig 

bra eller som vi tänkt. Mycket tid har under 2017 gått åt till att jaga företaget 

som lagt upp sidan och få till förändringar, förbättringar. Hemsidan fungerar 

dock tillfredsställande och används flitigt av besökare för att söka information 

om öppettider, priser osv. 

Sista juni tackade Göteborgs stad Idrott och förening för sig som förvaltare och 

lämnade över oss till Göteborgs stad Fastighetskontoret från 1 juli. Den nya 

förvaltaren besökte badet innan övertagandet. 

Säsongen avslutades med en höststädning 14 oktober. Traditionsenligt 

avslutades den med en måltid som denna gång bestod av gulaschsoppa.  

 

 

Möten under året 

 

 

Styrelsen har genomfört 14 styrelsemöten under året och en heldag planering.  

 

8 juli hade vi ett välbesökt sommarmöte/medlemsmöte som avlöpte bra. Mötet 

avslutades enligt tradition med kaffe, smörgås. 

 

 



Slutord 

 

 

Styrelsen vill tacka för förtroendet under året.  

Tack till all duktig kassapersonal.  

Tack till personalen i kiosken som försett kaffesugna medlemmar och besökare 

med nybakat.  

Tack alla medlemmar som bidragit till den goda stämningen som råder på badet, 

ingen nämnd och ingen glömd.  

Säsongen 2017 kunde vädermässigt bjudit på fler soldagar men detta kan vi ju 

tyvärr inte påverka. Vi har glädjande fått många nya medlemmar under året, så 

styrelsen känner sig förhållandevis nöjda och ser fram med stor förhoppning om 

en fin säsong 2018.  
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