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Bäste Medlem  
Då har snart månaden maj passerat och sommaren står för dörren.  

Efter vi öppnade för säsongen så har vädret varit både strålande och strilande. 

Personal och styrelsen hade innan säsongsöppning en utbildningsdag.  
Svenska Livräddningssällskapet utbildade oss i vilka risker som finns på vårt 
bad, vi fick teoretiska övningar gällande drunkningstillbud, praktiska övn. att 
kasta livboj till nödställd och en inblick i hur vi skall kunna ta upp en nödställd 
ur vattnet.  
Livtjänst kom efter lunch och höll en utbildning i HLR, Hjärtstartare och Första 
Hjälpen.  
Märk väl att vi är  INGA LIVRÄDDARE  utan bad sker på egen risk  
Barn skall hållas under uppsikt och målsman har fulla ansvaret.  
Vi fick vår Hjärtstartare uppdaterad med nya elektroder och ett nytt batteri.  
HLR och Första Hjälpen övades om och om igen för att alla skulle bli trygga i 
ett omhändertagande.  
Denna dag strålade solen och badet visade sig från sin allra bästa sida.  
 
Administrationen för styrelsen har även denna vår tagit alldeles för många 
timmar för att vara en ideell förening.  
Vi lever i en digitaliserad värld men trots detta är vi alla människor. 

Vi har bl.a ägnat timmar åt medlemsinbetalningar som inte har haft avsändare 
eller faktura nummer. Vi får inte reda på av bankerna vem som har skickat in 
betalningen pga GDPR och bank sekretess.  
Fakturor som kommit bort eller inte alls har kommit fram till medlemmar, 
emejladresser som inte uppdaterats och studsar tillbaka.  
15-20 tillfällen för inbyte av nycklar mot tag, servat medlemmar med allt från 
skapa nya tillfällen för byten av nycklar mot tag, skickat nya fakturor, 
distribuerat medlemskort till de medlemmar som valt att INTE vilja ha tag.  
Försett er med information via hemsidan, anslag ute på badet.  
Besvarat mejl och frågor dagligen trots att 99% av  information finns aviserat på 
olika platser och ändå räcker vi inte till.  
Lägg då också till att vi är en arbetsgivare med alla lagar och regler som skall 
följas. 
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Medlemsantalet uppgår i maj till 872 st som betalat och har kunnat registrerats,  
över 1600 fakturor skickades ut i februari så idag har vi ca 700-800 obetalda 
fakturor. Ett 100-tal har tackat nej till vidare medlemskap så dessa har kunnat 
avregistrerats.  
 
Men vi har ca 50 inbetalningar som vi inte kan härleda som saknar avsändare  
 
Några medlemsinbetalningar med kort som ej heller kan härledas pga av att vi 
får inte veta namnet på den betalande dock kortnr och datum. 

Har du betalt din faktura via kassan med kort – skicka gärna ett mejl till 
ekonomi@saltholmenskallbadhus.se  
Så kan Cia kontrollera och härleda ev. medlemsinbetalningar idag som saknar 
”ägare”. 

Den 31 maj är sista dagen att betala årets medlemsavgift därefter stryks man 
ur medlemsregistret och får köpa klippkort el dagsentréer.  
Nya medlemsansökningar likaså – dessa behandlas och skall ha betalts senast 31 
maj.  
Taggar, återbetalningar, nycklar, hyttplatser kommer ej att distribueras under 
sommaren.  
 
Nu på söndag den 26 maj kl 14:00 skall Trädgårdsgruppen och Trivselgruppen 
träffas för att hjälpas åt att få ordning på grönområden, rabatter etc  
Alla är hjärtligt välkomna oavsett om Du anmält intresse eller inte.  
 
Känner Du att Du vill hjälpa till med något arbete ute på badet när du är där  
Säg till personalen så kan de förse dig med ev. redskap/verktyg/handskar.  
 
Allt ideellt arbete tas tacksamt emot. 

Nya hyttplatser håller på som bäst att delas ut bland medlemmar, vårt mål är att 
det inte skall finnas någon längre kö kvar efter sommaren 2019.  
Enl. förslag och önskemål från medlemmar är det nu tillåtet att nyttja hela sin 
”plats” på hyllan. Detta innebär att du kan lägga ev. underlag/madrass under din 
väska så länge du håller dig inom ditt område.  
Stolar - dessa har vi nu satt upp krokar bakom kassan istället för på baksidan 
damhytterna som visade sig vara alldeles för trångt att använda. 
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Återigen vi är ett nakenbad och vi kommer att påpeka för alla 
besökare oavsett medlemskap eller inte.  
Måste Du använda badkläder så hänvisas vederbörande till 
textilbad. 

Har du betalt din medlemsavgift har Du också anammat våra 
stadgar och regler.  
Likaså om Du betalt din entré avgift. 

Lena Stålby  
Ordförande  
 
 
 


