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Plasket Bastu Fö rening   

 

För att vi ska få en så bra och trevlig förening som möjligt så har vi skrivit ner lite regler om 
och hur bastun skall skötas. 
 
Medlemmar 
 

 Styrelse består av Kassör Sekreterare Ordförande.  (Micke, Matti, Håkan) 

 Inträdesavgift: 2500kr 

 Årsavgift: 500kr 

 Max 40 Medlemmar kölista efter det. 

 Sköts inte bastu reglerna för Plaskets så kan uteslutning ske ur Plaskets bastu och 
inträdesavgift förloras. 

 Under året kommer en hemsida www.plasket.se att skapas där regler, vad som 
händer, bilder och mycket mer kommer att finnas. 

 Inloggning på Medlemssidan:  
 Användarnamn:     Plasket (obs! stor bokstav P) 
 Lösenord: plasket2012 
OBS!! viktigt med stora och små bokstäver 

 Varje medlem har ett eget ansvar att hämta information via hemsidan/medlem  
där all väsentlig information kommer att publiceras. 

 Gemensam arbetsdag 1ggr/år på hösten vid stängning av sommarvattnet. 
 
Bokningar 
 

 Man får endast boka en tid i taget vilket menas att ny tid kan bokas efter bokad tid 
har utnyttjats. Dock gäller inte det på gemensamhetsdagarna(se nedan). 

 Vid bokning av bastun gäller max 3h. 

 Vid bokning skall det i Ändamålsrutan skrivas om det är en ”öppen” (Bastu för alla 
oavsett kön) eller ”stängd” (Bastu endast för den som bokar) 

 Inga bokningsbara tider på Storhelg typ Midsommar/Nyår/Jul/Påsk då är bastun 
öppen för alla. 

 Bokning sker via Plaskets bokningssystem via hemsidan.  
Lösenord: plasket2012 

  

http://www.plasket.se/
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Skötsel Bastu 
 

 Endast Kranvatten får användas på aggregaten 

 Soppåse tas med varje gång och slängs i tunnan (nya finns i städskåpet) 

 Glöm ej att stänga av Element (Timer) 

 Sopning och svabbning sker efter varje Bastu andvändning 

 Ved som är tagen från basun ska fyllas på. (för att få den torr) 

 Ved tas med från respektive bastubadare 
 
Arbete kvar på bastun 

 

 Köpa in och montera varmvattenberedare 

 Dra vatten och montera in dusch & handfat 

 Måla Gamla bastun 

 Måla nya bastun 

 Bygga vedupplag ute 

 Bygga altan 

 Köpa in lampor till bastun inne & Ute 

 Bygga hylla för ved i bastun 

 Kontrollera tak 

 Fixa Panorama fönster 

 Köpa in bord 

 Mattor på golv 

 Montera in timer till elementet 

 Brandsläckare 


