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Styrelsen 2022 
Efter stämman ser styrelsen ut som följer: 

Susanne Dalenbäck Ordförande 
Lisbeth Johansson V. ordf./sekr 
Björn Tillander Kassör 
Helena Streijffert Ledamot 
Sofia Grankvist Ledamot 
Arja Vuorisalo Ledamot 
Stefan Elings Ledamot 
 
Max Krook Murnaghan Suppleant 
 _________________ 

 
Vårt älskade Saltis 
Vi alla är ju lyckligt lottade som har förmånen att få 
vistas härute sommar som vinter. 
 
Därför är det också väldigt roligt att så många nya 
har anmält sitt intresse att bli medlemmar hos oss! 

Vi önskar er alla varmt välkomna! 

 
Inför vårens ankomst 
Ett säkert vårtecken är att trapporna kommit på 
plats, rengjorda och fina. De två som suttit i under 
vintern kommer också att rengöras inom kort.  

 

I början av april är badet åter öppet för daggäster 
(OBS. månd-tors 9.00 – 13.30) och vi har den stora 
glädjen att samtidigt välkomna vår nya 
kassapersonal Lena E Johnsson som kommer att 
arbeta enligt samma schema som vår tidigare 
personal gjort. 
 
Lena kommer att vara med på aktivitetsdagen så ni 
får tillfälle att lära känna henne.  
 
Till sommaren kommer vi att få tre ungdomar som 
också kommer att sköta kassan och utföra en del 
andra göromål på badet. 
 

Att tänka på 
Vi är härute för en sak som vi alla har gemensamt, 
nämligen att få njuta av bad och sol, samt bastu, 
som särskilt under vinterhalvåret blivit väldigt 
populärt. 
Därför bör vi också hålla god ton och respektera 
varandra för att behålla den härliga glädje och 
frihetskänsla som vårt kära bad ger oss. 
 

Vårens aktivitetsdag  
Lördagen den 9 april går vår årliga vårstäddag av 
stapeln mellan 11.00 och 15.00.  
Då krattar vi tång och fejar överallt och kanske 
t.o.m. behöver måla i nån vrå!  
Listor sätts upp i hytterna och ansvarig för detta är 
Arja Vuorisalo, en av styrelseledamöterna. 
Det kommer att bjudas på soppa och bröd, kaffe 
och kaka under arbetets gång.  
Vi önskar både gamla och nya medlemmar 
välkomna till denna aktivitet, ett ypperligt tillfälle 
att lära känna varandra. 

 

På Gång på Saltis 
Nr  01  -  våren 2022 
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Lite smått och gott 
Vi tyckte det var fantastiskt roligt att se en sådan 
uppslutning som vid föreningens årsstämma den 
12 mars. Det visar på engagemang bland våra 
medlemmar. 

På mötet frågades varför det inte finns någon 
punkt för övriga frågor, men ett årsmöte är inte ett 
forum där detta ska vara med. 

Istället ser vi gärna att ni skickar era idéer och 
förslag till styrelsen, alternativt skriver fler 
motioner vilket man kan göra året om, dock är 31 
december sista datum för motioner till 
nästkommande årsmöte. 

 

Cykla är nyttigt – och bil är nödvändigt för 
många 
Vi kan glädja alla er som cyklar till badet att nya 
och fler cykelställ kommer att sättas upp under 
våren.  

Tänk också på att det inte finns några parkeringar 
förutom de handikappmärkta platserna där man 
måste ha synligt tillstånd och två platser för 
personal. 

Vi i styrelsen råder inte över detta tyvärr och risken 
finns att man blir bötfälld vid felaktig parkering. 
Närmaste parkering finns vid Långedrags hållplats. 
 

HLR-utbildning  

Vår nya kassapersonal Lena och våra 
sommararbetare kommer att utbildas i hjärt-
lungräddning under säsongen. 
Finns det intresse bland medlemmarna att delta, så 
meddela styrelsen detta. 
 
 
 

Detta Nyhetsbrev är det första i raden av en 

tänkt fortsättning. 

Brevet kommer att skickas ut ett par ggr per år 

när vi har något nytt att förmedla. 

Vi tar självklart emot synpunkter på vad vi 

kan/ska skriva här. 

Styrelsen 

   


