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Hej alla 
Ute blommar det nu för fullt och vi får påminna 

varandra att se det vackra   

Att ”blippa” sig in på badet och mötas av värme i 
dubbel bemärkelse är underbart. 

Alla varma leende människor vi möts av är väldigt 
fint.  
Låt oss fortsätta heja på och se varandra på vårt 
härliga bad. 
 

Nyheter 
Hyttväska köper man själv om den gamla går 
sönder eller man bara vill ha en ny. Sort och färg 
väljer ni själva. Väskan får inte vara större än  
H50 x L45 x B25. 

Från onsdagen den 1 juni kommer det att finnas 
möjlighet att köpa kaffe och kaka i 
kassabyggnaden. Priset blir 20kr (swish eller kort) 
där föreningen behåller 10 kr och 10 kr går till 
välgörande ändamål (i skrivande stund inte 
beslutat vilket ännu, men förslag emottages 
tacksamt). 

Som nämnts tidigare kommer en HLR-utbildning 
(hjärt-lungräddning) att hållas söndagen den 12 
juni för personal, i mån av plats kan vi även erbjuda 
några platser för intresserade medlemmar.  
Anmälan görs på styrelsemailen 
styrelsen@saltholmenskallbadhus.se 

I samband med denna utbildning köper vi också in 
ytterligare en hjärtstartare, det kommer alltså att 
finnas två stycken som kommer att placeras på 
respektive ”blipp”toalett. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bad och bastu 

Badet kommer vara öppet dagligen från onsdagen 
den 1 juni (för öppettider, se hemsidan).  

Lena vår nya kassapersonal, har säkert redan de 
flesta hunnit träffa och även våra sommarjobbare 
Yassi och Tullia som berättat att de känner sig 
välkomna och vänligt bemötta av alla på badet.  
Från 13 juni har vi också Line-Sofia på plats. 

Bastun är öppen hela sommaren för alla 
medlemmar under respektive dam/herrtid.  

Dessa taggar blir uppgraderade från 1 juni till 
dörrarna till omklädningsrummen fram till kl 21.  
 

Onsdagsaktiviteten  
Det är tänkt att vi ska fortsätta med 
onsdagsaktiviteten, men i fortsättningen blir det 
helt på frivillig basis.  

Från 1 juni är det alltså bara att komma kl 17, träffa 
någon av personalen eller styrelsen och se vad som 
behöver göra 

_____________________ 

Önskar er alla en härlig sommar- och badsäsong! 
 
Styrelsen 
 

På Gång på Saltis 
Nr  02  -  juni 2022 
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