
Basturegler Oskarshamns Roddklubb

Före och Efter bastubadet.

Före bastubadet.

● Slå på huvudbrytaren under elskåpet (vred till ALL). Lamporna drivs av ett 12-volts

batteri, använd därför lamporna sparsamt.

● Töm asklådan vid behov på anvisad plats utomhus innan du börjar elda.

● Använd endast torr ved (ska finnas i förrådet), Du kan låta luckan stå på glänt en stund

när du tänder upp för att få extra luft till elden. Luckan ska senare vara stängd.
(Bastun är normalt sett redo för bad inom 40 till 50 min.)

● Fyll Trähinken med kranvatten (Finns i dunken i ”omklädningsrummet” fyll sparsamt i Trähinken)

Använd bara vattnet från dunken, häll enbart på stenarna med skopan. Släng inte

vatten på väggen osv.

● Det är absolut förbjudet att hälla havsvatten på bastuaggregatet.

Aggregatet förstörs av saltvatten.

● För allas trevnad använd en sitthandduk och badkläder både i och utanför bastun.

● All rökning är förbjudet på Bastubåten.

Efter bastubadet.

Städa bastun och flotten enligt dessa städrutiner.

● Trähinken med vatten ska tömmas efter varje bastubad.

● Låt askan vara kvar. Släng aldrig ut varm aska i naturen.

● Lämna bastudörren stängd och vattendunken kvar i bastun för att undvika frysning.

● Inga blöta mattor eller dynor på golvet, häng upp allt blött så det torkar.

● Lämna inget skräp efter er. (Sopborste och sopskyffel finns)

● Glöm inte att fälla upp badstegen.

● Stäng av huvudbrytaren under elskåpet. (vred till OFF)

● Lås alla dörrar (3st.) - altandörren låses genom att vrida/lyfta handtaget uppåt.

● Vid frågor eller felanmälan kontakta ansvariga.

1: Ewa C Mob: 070-848 61 00 eller

2: Anders L Mob: 070-628 31 74 eller

3: Anders N Mob: 073-668 66 94

Mail: ohamnrodd@gmail.com

För allas trevnad uppför er snyggt i och utanför bastun, tänk på de som bor

nära bastun.

Denna bastu drivs av en ideell förening utan vinstsyfte. Vi finns för din skull.
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