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BADANDETPA SAR6I FORNATIDER

Bad ar negotsom inte barai dag ftirknippasmed Sad. "BadortenSiird" har vait ett begepp
i iiver etthundnfemtioAr,och uttrycketbadepokendyker upp i alla skilddngar av 5&6 under
ochbitdanav 1900-talet.
senarehalftenav 1800-talet
och det badades- prccis som nu - badevarmt och kallt, men framldr allt badademan under
fbr hallandensom i allt vasentligt skiljde sig fr6n vdrt sett att avnjuta bastubad och dopp i
havet.
Diirftir kan det vam pe sin p1alsatt vi kastaren blick tillbaka i tiden, och skaparossen bild av
hur det helaegentligenbddade.
1834 - Man vet att det rcdan detta ar fanns ett varmbadhus- men inte pa Se t, utan pa
fastlandssidan,
i den s.k. Torddmsviken i Klev (ungefurdargolfklubbenslenghelsbana
i daghar
sin utslagsplats).Dennaanleggningfdrefalleratt ha betjAnatframst kungsbackabor
och giistande
gttteborgare, men rdrelsen blev ganska kortvarig eftersom d€n iades ned fem Ar senare, dA det

bitrjadehendasakerpesjelvaSerit.
1839- Agarentill Ser6,grosshandlaren
hadesedan
mittenav l83o-talet
AndersH€lmichAkerman,
peS&ij.Dennatanle fdrverkligades
umgetts
medtankenattstartaenHafsbadsochKuranldggning
niir Akermanav dlvamndeagarentill Wilhelmsberg
i Or8ryte,grosshandlaren
CustafRudolphPrytz,
kdpteettbefintligtbadhus.
Dettalig vid Delsjdbacken,
ochflyttades
till Sardssydiistra
strand,den
s.k."Skutehampnen".
UndernamnetSdrvikfinnsbyggnaden
kvar:innui dag.
Nu fannsalltsaeft varmbadhuspAS?jI6,menocksabehovetav "kalla Bad i iippna Hafoet"
mastetillgodoses,och d:irfiir anordnadesett kallbadhusftir dameroch herar ute i vathet
nedallAirBassiingbacken.
Ar Aggningenbestodav ett antalpi Idrankradeflottar byggda
badhytter,till vilka de badandetranspoieradesper roddbat.
Betraktadeur vfu modemasynvinlel Iiirefaller anlaggningamaav 1839tiirnligen Fimitiv4
menintroduktionenfick stor publicitet. Den 29juni infiirdes i GiitheborgsHardels och
SjitfartsTidning en annonsom "Hafsbadpi S?ird".Diir blev ma.nbl.a.upplyst om att "Vama
Saltsjdbaderhellasd 16 skilling utandouche,och 20 skilling meddouche".G),ttjebadkostade
24 skilling, och badgyttjansadesutmiirkasig Ibr sir "Finhet och hdgaSvatoelhalf'.
TransportemamellanGdteborgoch Siird var givetvis ett problem.Regelbundenbattrafik
fiirekom inte, utanman filrdadesmedhastoch vagn.Emellertidannonserade
angfartyget
'bm
vedrettilleter, och ett tillrAckeligt antal
"Gitta Elf' den 13juli om en sdndagsturtill Sitit

passagemre
affnela sig". Tydligen uppskattades
detta,eftersomGdtaElfssiindagsturerpegick
2indatill mitten av augusti.
Av allt att ddmablev det en livaktig fiirsta siisong- och vi fir nog betrakta1839som Sltud
Hafsbads
tillkomstar.
1840 - Sannoliktgiordesi en viss triingselgiillandevad kallbadhusetbetraffar- Iitr redan
Aretefter etableringenseparerade
herraroch damer.Damemastannadekvar i Basslingbacken,
ochftr herramabyggdeseft nytt badhuspAytterstasyddstrauddenav Gtivik, medfasta
avklAdningshytter
pAhnd.
Vidare kar noteras,att dettadr en s.k. Grdfenbergerdusch
uppitirdesi anslutningtill
varmbadhuset,
och att det sadesatt "niir vii&et var ruskigt och I(attegaftsvegorhdga"var det
mengabadgzister
som litredrog "Gr?ifenbergaren".
Exakt hur dermafran Grlifenbergi Schlesienstammandeduschadaggningfungeradekiinner
vi inte till - meni datidabroschyrerangavsen "fallhdjd pA22 fof'.

1845 - Badftekvensenhadestadigtdkat, och det blev dagsftir fler fiir?inddngar.Fdr att fe ett
meraskyddatlaigeoch en bethe sardbottenfl)ttades herbadhusetfian Giivik till sin
nuvarandeplats- pa gamlakartor benamnd"BatehampnenGr?ifswijk".Det itualltsaexaktden
plats d?irvert nuvarandebadhusfinns.
Damemafick en fastaregrundfdr sinabadhyttergenomatt dessaplaceradesp6 sl?idarlastade
medsten.Efter badsesongens
slut drogssladamaupp pd land medhjiilp av oxspaonfrin
sateriet.
Det okandebadintressetftirstltikte trycket pAinkvarteringsftAgan,
och "Stora Paviljongen"denlbrsta i radenav tre - byggdesdetta6r. SamtidigtuppldrdesDrothinghuset,som skulle
tj?inasombostadet Drottning Desideriamed svit vid ett tillt?iDktbesdkpe Siird. Men hon kom
aldrig.
1847 - Dettafu inkdpteden fiAn Tysklandinflyttade godsagaren- fd. apotekaren-Leopold
Schmidthela Siirdfiir 70.000Riksdaler.
SchmidtsintredepAsceneninnebaren utveckling i snabbtakt av badortenSiird. paviljongema
2 och 3 uppliirdes.Flera villor byggdesoch tomter uta$enderades.
Hdrigenomkom
badgdstema
aft i hdgregrad bli bofastaundersesongen,sarntidigtsomockse
kommunikationema- sAvaldll landssom siitss- iiirbathades.

1850-60 - Anteckningarrdrandeutvecklingenav varm- och kallbadhusenunderdenna
periodfiirekommerytterst sparsamt,menvi vet att villabyggandetfortsatteoch antalet
s?irtibortikade.Vi kan dituftjrpe godagrunderantaatt badanlaggningama
sornmarboende
kontinuerligtunderhdllsoch lijrbiittrades.
Nagranoteringarfran dennatid:
1853 - I henbadhuseth:indedet att eldreoch erfamarebadgiistervamadenykomlingarftir
allehandafarligheteri sambandmedbad. SAskulle mant.ex. inte simna liir lengt ut till havs
"d2irde glupskamakrillstimmengingo".
pe Sitd hafuairctallts pe gund aftuksdagsbeslutet
1854 - Torde"husbehofsbranningen
dettaar".
1860-80 - Tmfiksituationenfiirbathadesfortldpande.Sommaren1862kundebadg:istema
fien Gtiteborgbegagnasig av regelbundnabitturer till S?ir6varannandag.
1867 - Den expanderande
byggnationendokumenterades
deth er. PAden av Carl Wilhelm
Ringborguppriittadekartaniiver badortenSiirij finns 45 nya byggnaderinritade.Antalet
somrnartidbofastabadarehadeselundadkat markant.
1871 - Varanannandagstrafiken
till Sitit hadeuppr?itth6llitsav ingfartyget "Necken".Nu
'
insattesocksaAngfafyget Elfkungen" pa rutten,och ddrmedhadedaglig sjiifiirbindelse
mellan Gdteborgoch Situdinfttrts. Ett tydligt teckenpAatt badandetpe 5&6 omhuldade
1877 - Med tiden intensifieradessannolikthavsbadandet
pAvarmbadetsbekostnad.Mot
slutetav 1870-taletnoteradesatt varmbadhuseti dkandeomfattninghadeanvzintssom
bostadshus.
Om dettavar en ftiljd av att aff?iremagick tritgt, det vet man inte - menar 1877
gickLeopold Schmidti konkus.
f878 - V id efferftiljandeauktion inropadestadsfogdeni Gitteborg,Alfted Ahe(I, hela
Snrii fttr 277.715konor. I sambandmed kttpet ftamgick att Ahen hystestoraplanerpe att
gdra SaI6till en badortav liirsta rang.
1880- f900 - En planeradbolagsbildningav 5?116
rarn ut i sanden- och redana! 1884gick
Alm6n i konkurs.Det finns skzilatt anta,att badaktiviteteninte led nagotmzi*bart avbreck
eftersom SairdredansarnmaAr inkiiptesav agronomenJ.W. Brattberglitr 325.000kronor.
1892 - I anslutningtill siiteribyggnaden
uppftirdesdet s.k. "Societetshuset",vilket innebar
dkademitjligh€tertill iivemattningoch ftirplegnad.

SamtidigtfdrviirvadesSitd av ett nybildat bolag - S,irit AB - med idel kiinda siirdborsom
intressenter,ochnu inleddesen omfattandenybyggnationoch saneringav befindigabostlder.
Ur denl6ngalistanpd vidtagnaelgiirderail denur badsynpunktmestintressantaatt
varrnbadhuset
vid "Skutehampnen"(Sdrvik) ladesned.Ett helt nytt varmbadhusbyggdespi
sammatomt somherrbadet,menliingre upp i land. D?irskulle sedansihdbori decennier
avnjutavarmatdngbadi jattelika triikar,
En annorlunda- men i hdgstagrad njutbar- Iiiregingare till vdr tids bastubadande.
1897 - Grosshandlaren
C.R. Prrtz kdpte Sallj liir 312.000konor, och lat agostyckadet
hittills odeladehemmanetSikd 1. Sammanlagt38 villor medtillhdrandetomter sildes till dem
somhittills hyrt sinahus,resp.anenderattomtmarkenpa vilken nya hushadebyggts.
1898 - Den Prytzkaeranblev kort. Nu saldesS,hdtill gosshandlarenHansl. Ygberg,som
Nya villor byggdeskontinuerligt,ochdet
fortsatteaft styckaav fastigheterur stamhemmanet.
viixte )'tterligare.
fasta badgastunderlaget
1900- 1920 - Jiimsidesmedtomtavstyckningentog Ygbergockseinitiativet till byggandet
av Siirdbanan,som ir eddes1901.Efter invigningen1904visadedet sig att dennaldrbindelse
kom att kaftigt stimuleraintesset liir badortenS:Lii.
Det fitrsta trafikerct ftiljdes en tidtabell medhe teg dagligeni varderariktoinger
1907 - Antecknadesatt Bad- och Kuorten Siirtt haft 992 fastabadsester- det stiirstaantalet
dittills.
1914 - Den hetasommarenftire fiinta viiddskrigetsutbrctt stddes badliv€t givetvis av
inkallelseroch andraextraordiniiruetgeirder.Efter kigsutbroftet i augustiblev rubbningama
kinnbar4 fiamlbr allt genomatt de utliinningarsombebotthurudpartenav de 70
hotellrummeratervlindetill sinaheml?inder.
1917 - SeritsagareHansYgbery avled,och ett nybildat Sittt AB kdpte S?lrdav dddsboetltir
800.000kronor. Det nya bolagetetog sig att - Itirutom ftirvaltning av fastigheten,och
ftirs jning av delarav denna- framftir allt bevan V?isterskog
m.fl. omredensom
naturskyddsonrede.
Dettavar nytt liir S:irii. Men om badhusanl?iggningama
niimndest.v. ingenting,
1918 - Ytterligareett bolag - "Sird HafsbadAB - bildades,mediindamelatt idka hotell- och
rcstauationsrdrelse.Samtatt i sambandditmed ta emotbadgesteroch genomfiira
ftirbiittringaravseendetrevnadenoch komfortenfdr de besiikande.
I viirldskigets sperfiiljde dock illavarslandetecken.MinfaranitkadeorovAckandegenomatt
losrycktabottenminorfldt i land liings kustema,Den 23 augusti1918mppoderadesom en pa

Studstrandadmina - och den skulle inte bli den sista.Man lef ftimoda att dessa$nd hadeen
diimpandeeffekt pe badinkesset.
innebar
l920-t^let - Efterkrigstidensrestriktioner,bl.a. nya utskiinkningsbestAnmelser,
Det deligaekonomiskautfall somdetta
ttkadesvfigheter fiir hotell- och restaurangrdrelsen.
medfiirde6r SdrdHafsbadAB, resulteradei att bolagetheddei likvidation Ar I 92I . Fdr att
skulle utarrenderas.
siikrakontinuitetenbesliitsdock att restaurangrtirelsen
Betreffandedenfortsattadriften av varm- och kallbadhusensaknastyviirr all dokumentation.
1927 - Penrigotsatttycks man i alla fall ha vidmakthe[it - och t.o.m. stimulerat- aktiviteten
vid badhusen,fiir denadr blev det dagsliir nybyggen.
I Bassiingbacksstranden
uppftirdesett helt nytt dambadhus,ritat av arkitektenOswald
pa sammaplats somdet
Westerberg.Sarntidigtuppftirdesett nytt henbadhusi tua veLningar
gamla.Ocksdhiir enligt OswaldWesterbergsritningar. Sannoliktinreddeskrmg GustafV:s
omkliidningshytti sambandmednybygget.Gamlasihdborminnsden stAtligakungakrona
sompryddehyttddnen.
Den 29juli 1927 drabbadesbadortenSiiro av en allvarlig olycka. Restauangen- dentill sina
huvudsakligadelarkvarstAendesiiteribyggnaden
ften 1753- hann rcd till gnmden.Det
sammanbyggda
annexet,Societetshuset
av ar 1892, gick sammaviig.
Dettahadekunnatinneb?taett vAldsamtavheck ltir ddften, menotrcligt snabbtlyckades
mandverftim restauangverksarnheten
till PaviljongernaI och 2.
Och badandeti varmbadhuset,liksom i de bnggenybyggdakallbadhusen,kundefortsatta
tiimligen ostdrt.
Det nya badhusetvar ett offentligt bad,d.v.s.det drevskommersielltav SzirdBolag och vem
somhelstkundebadamot erlaggandeav en avgift pet badmedanSiirdbomai regel liiste
siisongkort.Avgiftema betaladestill en kassiilskasomhadesitt kontor eller snararekrypin
mittemotdarnbastuklubben
vilorum. Under mAngaArtjiinstgiordeAnna Janssonsom
kassitrska,ett foto av hennefiIms uppsatti henbastun.Badhusetholl sig ocksi med en
menhansarbetsuppgiftervar meradiffusa vilket kanskebidrog till att det var nya
badmestare
badma$ar€praktiskttagetvade er. Den sistebadmzistarcn
hetteEmil Lundberg och blev
legendarisk&irftir hanvar en stor histodeberettare.
1939- Kriget brttt ut och i biirjan pA 1940ockupemdesS&d av soldaterftin Alvsborgs
regemente.BataUonens
hwudkvarter liirlades till SArdoch rcstauantenrekvircradessom
hogkvarter.S6rii spAradesav och de som boddehtu fick passerkortoch man var tvurgen att
legitimerasig var gangmanpasserade
en vallpost och de fannslite varstanspe 6n. Badlivet
inte underkiget avenom Szirdbomabesoktesitt badhussom vanligt mendet kom
Sannades
inga bestikare,inte ensGustavV kom hit denftirsta kigssommaren.Mannamafrdn
Alvsborgsregementeidkadedock ett akti\,t badliv, di nigra fienderillte syntestill och man

hadeinte mycketaffIat att gdraiin att spanaoch bada,dock inte i Badhusetutanpe Kalvens
att BemdtEmblad,somsedemerablivit Sardbo,
klippor.Somkuriositetkanniinrnas
hdrsomstabsfurirochvisadesig varaen godtennisspelare.
tjiinstgiorde
1944- Den milit?tuaniirvaronpe Sitti upphdrdeoch Badhusetetergicktill att varaett
offentligtbad.
1950- CustavV avlider. Ndgontid diirefter- ovisstnih - arnekteraskungens
herrarbildadessom bildar en bastuklubb.
omkladningshyttav bastuintresserade
till familjenWallenberg,
laggernerden
1952- SardBolagsiiljerBadhuset
ochVarmbadhuset
till dennybildadeSiirtiBadklubb.
kommersiella
badverksarhheten
ochanenderar
ut Badhuset
Vi har inte kunnatfaststiillaexakttidpunkt fttr deffIa fiirsaljning och n?irBadklubbenbildades
menvi anseratt dettasketti bdrjanav 1950-talet.Fdrmodligenbiirjadebastubadandet
samtidigtsomBadklubben
bildades.( Hiir skullevdl Kalle Baronkunnaintervjuasin far seatt
vi kanangetidpunktochnamnpe stiftama.Vi skulleocksAkunnautvecklahur bastubadandet
bildades.)
tillgick underdennatidentills dennuvarande
bastklubben
NdgongAngpd 1950-talet vi har inte kunnatfaststellatidpunkten - byggsden nuvarande
bastubyggnaden.
1961- fuvs Dambadet.Herrbadetdelasmellanherraroch damer.
Nu har vinterbadandetkommit igeng.Ett tiotal personerbadarregelbundetmenltirhAllandena
ih minst sagtp mitiva bashmfinns ett gammaltaggregatmedfliikt och det airnastanolidligt
aft vistasi basturummetnzirflzikteniir igeng.Stangsfliikten av sjunkertemperaturcnsnabbt.
Omkledningsrummet
far tjiina som vilorum mellanbastubadenoch sittplatsemautgdrsav
pinnstolardiir avenkliidema ligger. Ar det fler An5 badandereckerinte stolama.Manga
medlemmari Siird Badklubbfiirklarar sej intresserade
av att bdrjabadabastuiivenpi vintem
om ftirhalhndenablir min&e primitiva.
1970- Negraarsmiiten hadeinte hallits pe mdngaAr, klubbensangelagenheter
och
drifl skiitts av ordldmndenHansWachtmeisteroch kassiirenAxel Paulsson.Ett stort
antal medlemmari Badlubbenhar liinge begdnatt ett 6$mdte skal halhs, bl.a. fitr att bli
informeradeoft klubbensekonomiskastiillning och diskuterafraganom en ev. modernisering
av bastun.En velbesttktmdtekom tillstind den 2 september.De besliitsbl.a. att de som
badadebastupa vintem skulle bi representerade
i styrelsenav devarandeintendentenGdsta
Sundquistoch Lall Nilsson. Somkuriosakan nernnasatt iivenparkeringsproblemet
diskuterades
ochdetbesldtsaft boendepe SdrOskullefe ftrehadevid invalav nya
medlemmari Badklubben.Inval bestodi aft mananmiildeintressetill HansWachtmeister
som sodkiindedensiikande.

skulle
1972- Vid elsmotetldreslogPerOlofLindblomatt intektemaftan vinterbaden
fonderasoch sedananv:indastill upprustningav bastun.Fdrslagetawisadesmed
ombadsatt
intiikterochvinterbadama
motiveringen
an manintebordedelapa badklubbens
inkommamedspecifikaijnskemal.
av Kurt Berg,Gdsta
1972- Vid ett styrclsemdte
bildadesen kommittdbildadesbestaende
Sundqvist
ochLall Nilssonrneduppdragatt kommamedftirslagtill hur bastunskulle
modemiseras
ochvaddettaskullekosta
PelleErikssonochfiirslaget
Komiftdnutarbetade
ett ftirslagmedhjelpav byggnadsingenjiir
omfattade3 ombyggnadsaltemativ
med betydandeskillnaderbehaffandeutftirandeoch
kostnader.Styrelsensmajoritetliirordadealtemativetmedde legstakostnademaoch det
beslittsatt de tre brslagen skulle presenteras
ftir arsmittetIitr beslut.Styrelsensmajoritetvar
icke bastubadareoch blandbastubadama
ansagsdet rekommenderade
litrslaget otillriickligt.
Tankenpd att bilda en separatBastuklubbuppkom.
Med kallelsentill ersmi,tetbifogades
ftiljandebrev:
( sebrev )
Vid ArsmdtetldreslogLall Nilsson aft en separatBastuklubbskulle bildasliir att biittre
tillvaratabastubadamas
intressen
utanatt kostnadema
skulledrabbavanligamedlemmar
i
Badklubben.Medlemmamai denftireslagnabastuklubbenskulle ocksi varamedlemmari
Badklubben.Fdrslagetbiftills och som interimistiskstyrelsevaldesGdstaSundqvist,Lals
Bjerkanderoch Lall Nilsson.Efter voteringbesldtsatt bastunskulle byggasom enligt ltirslag
3, alltsadet mestomfattande.Sedermeraomarbetades
lii$lagen av Ing. IngemarZanddnoch
2 altemativkostnadsbereknades
till 18.000k respektive
34.000kr. Det besldtsockseatt bAde
Badklubbensoch skulle kallastill det mdted6I freganom bastunsutbyggnadbestiimdes.
Arbetetmeddennya bastuklubbenvar igAng,
1974- Nu bdrjar det hiindasaker.Den 17augustihdlls det ftirsta fusmtiteti Bastuklubben
och till styrelsevaldesLall Nilsson ordftira.nde,PeterHanssonsekreterare,Per-Olof
Lindblom kassdr och Giista Sundquist intendentPer-Olof Lindblom kassdr och Gdsta
Sundquist intendent( Lars Bjerkanderhadeavsagtsej sin platsi styrelsen).Vidare besldtsatt
dennybildadeBastuklubbensmedlemmarskulle medliiljande uskick informerasom
stadgeftirslag,ftirslag till ombyggnad,kalkyler finansieringsplanm.m.

( sebrevmedbilagor)
fusmiitetAgderumden28 september
peBlomstemah.Utbyggnaden
av bastunvaren
synnerligen
kontroversiell
fiegaochBadklubbens
medlemmar
varuppdelade
i tveleger:de
sombadadebastueretruntochdesombadadenagongengpasomrnaren.
Mankantyckaatt
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bsdllubbens slyrelse fdrordar
kalkvlcr. t-a.iorlte:en av
"."iioir"x"
I.
alternatlv
On fl h.n3Ierindc!
trthanslartngen av omt!'Ggnadenkan ske pi t€'sitt:
r). Tillckol! fran med1eE:arna
2) Bsnklin
pelgar kan bolotpet amorteras genod stt
1) g! Jredle.lmarnRtillskJuter
Deoavg1lt€rna aYraj<n8'gYaI.l€ 4r.

har den tillffagad€
2) Bstr!-ffnnde
f,ineel.ternatlvet
at.l va:Jc rncdlcnl liinnai^ en revorg oe sln sndel.

-"'
;;'i ie;:;,lr.Iii-"ili:iili... i"J"l-o-eil

bariken fii.e.laglt
niintan iir f.n. 81.4

Glveirls
kao clo rnedLerFnar son si dnskar bldriga nod egna lnss.tselt
nedan dnalra utnyttJar nijJllgheton ttIl
banklen.
Om dr'l fLskos tnederua
pi intikterna,
flin
lted dette bley tlfog€ls en rrol]stiilhlng
}es tubaden
lntakterna
endasi
under slsongen'12/?3.
Obsot:lefi. att d3 ledoyisade
Blrslubeda.rna! lrsdlens4vgifter
lnts
ays€r tedav6ttterna.
5r alltse
Dedrelxade.
ken liisss pi olika
ftigsn
on hur d ska1l tacka drl ftskostnaderna
s4tt - nen vl k&n sakert yara ijrolens oE ait lastuns drl ltskostnaaler
llsk f6r bs.alhusets unat6!inte ska1l belesta badkLulrbenr ri att
t.ex.
1Al.! uppstar. Gfirndprlnclpon
er alltsa
att kostnsderna fij! begtung
drl.ft betalero av taetukfubbens rnedletr&ar - och det eir d;irfit! riiJllgt
att &vgifterna titl
on bijrJan nasie hiiJes, f6x att vl skal1 klaia ay
ds iJkadc kootraderna,ii
Det stAr dock leatan klart,
att d€ vetku8t
Etora intektsiiknlngarna
kat! gdre6 genom en (ikad bedfrek1|crs. Vl tlor &irfiit
att en liodernare,
som aven 6er nijJltghet
funlctlonsdugllS.lre
och Lai !€aftD!r!6 b3tu,
tu.l
atlnulorande
oalDvelo, v:ieentLlBt konuner att dka badfrekyenden.
Sastulaalarna bvery$gc. lilunda
bl.a.
att aldfuld
stimulera
vltrterbadsndet, genom att arrangera bestnmda b8dttder de baetutr ar verr!,
och d4riEenon fdr de tvoksa]nna underl4tta
ndJtigh€teana
tlll
sLdn
avkoTrpllng och arqerS.rn samvaro, jilt f6r€1ag ocr rscelbundna tlder f6!
nda[bantun l,lnner vert fu1la stid.
Yi a. de3suton dppna f,dr snalla
f0r6LaE t!1i !_i:rl:c ie teaf!.-'l /ar aen,
.l,rdniite den 5/1o ]q?1
Itu Aellsr clet atlts:
att La sLiiltnlng
Ib tre ol1ka a1lerna.tlven
fitr
.
. ")
b) FI!an3terlngsfr;{a.n
.
c, Fragan orn drlftEkostDad€rn4
d) Sedfrekvensen

tI11 ftjllende
ollwE8n4d.

rriaorl

Ar3niito i b4dhus€t kl LO.30
Liirdagen tlen 640 ss.llrb.ntieder klubben till
t]ll
oYansiiLende fd rs]'ilg'
tlkt
stt alu tar stallnlng
si6r;ta
Gi di
av vir bastu ken Sendbfdras undar biisten.
ulprustnlngen
sa ett ""
irsoittet I
Vd].l..onne till

l0

det ltirslag som fiar ades,niimligenatt "sommarbadama"skulle kunnautnyftja bastun
sornnartidmot att betala5 k per badoch darigenomslappatt deltai kostnademaftir
ombyggnaden,skulle kunnadiimpade hetakiinslorM . Men sevar inte fallet, det hade
kommit prestigemed i bilden. DiskussionensvegorsvallademenBastuklubbensstyrels€var
fast beslutenaft ftirsdkafi igenomdet meraomfattandealtemativet,alltsedet som
till 34.000k. Nagradagaribr mdtetgjode styrelsenen rundringningtill
kostnadsberaknats
medlemmamaoch konstateladedAatt 24 medlemmarst6ddestvrelsensfiirslae medan10var
emot.
En hahtimme innanmittet skulle bitrja dngdeBritta Wallenbergtill ordltirandenmed
anledningav ett besokhon Iatt av 3 medl€mmari Badklubbensomentragetbadhennei
egenskapav dgaretill Badhusetatt stoppautbyggnadenbl. a. medargumentetatt det skulle
Iiirckomma orgier i bastun.PastAendet
mdttesmedett skntt och i dettainstiimdefru
Wallenbergoch hon ftirklaradeatt hon tyckte utbyggmdenvar en trevlig id6. Fdremdtet
tr?iffadesBastuklubbensstyrelseoch PeterHanssonmenadeatt styrelsenskulle ldreslaatt
man gick direkt till omritstningde maIIvissteatt manhadeflertaletriister. De ftA andmi
styrclsenansegatt medlemmamakanskeskulle tycka att mdtetvar'tiggat" om mangick si
snabbttilvaga och manbesldtdiirftir att agendanspunkterskulle ldljas. Knappthademdtet
dppnatsfitrriin David Bremell begerdeordetoch ftreslog omrdstningvilket naturligtvismed
gladjeaccept€lades."Restensteratt liisa i nedanstdende
protokoll.

(seprotokol ftAn miitet )

1975- Ombyggnadenpabitrjasi maj, bashrngar att anvAndaundersornmarentots att en del
malningsa$etepegar.Den ofticiella invigningensker i augusti(niir ? )
PetersAtierigangtoNdagsbaden.

Septenber l914

BASTE IIEDLEM:
saftnantrede l6rdagen den 2819 kr' I0.00
tiII
Baatuklubben kallar
f6IJande fr5gor
pt Restaurant BlomsternSla. Dec 5r franfdrallt
som skall dlskuteraa !
IIEDI,EI'E|POITTIK OCH STADGAR
vl ansel att halsettnlngen
fdr SerO Bastuklubb b6r vaia alt erbjuala
tlll
bastubaal under trlvsalnma fotmer. lled
meal!.eNnaiDa tlll.falle
rnena!
vi
att klubben lnte bala 6kal1 verka f6r bad
fofiner"
"tlLvdarhu
sarnvaro i sanband med baden.
utan Sven f6r sellskapllg
krtvs tve saker: trivsanuna Lokaler
FO! att uppfylla
alenna nelsdttning
m€allemnar I Bastnoch ett beqrensat antal meallemrnar. Totala antalet
klubben 5r f.n. 47 st av vilka tnte ens helften kan sagas vala flltlga
baatubaalar€. Antalet
medlenna! skulle nvcket vel kunna vara ca 50
utan att tlet skulle bll triinqsel.
oa vl satter grEnsen vld 50 hrr
vl even E6jltghet
att ta in nlgra nya medlemnar. Ihval skulle gl till
fdresISE av tve nuvarande
I'e det sAttet att nya nedlerErar Ekriftligen
neallemnar ! Bastuklubben.
OIITBYCGNADEN
Blfoqaale rltnlng
har utarbetats
av Ing. Ingernar zand6n. Fdr att hllla
kostnaoerra
inom rlml1ga grgnser ha! lng. zand6n f6!s6kt
tlLl-varatlga
sa ftyeket son lndjllgt
av den gamLa baslun nen han har enllgt
Etylelsens
gtira Iokalerna
upPfdOttlng
Aven lyckats
tllvsadtare.
Flanf6rallt
fer
vl tnera plat€ bede i bastun och I ornklailnlngslurfilet.
Dessutotn kad vt
vLd en. framtLala anslutnLng
ti1.l vvs-nEtet
ft ett duschrun.
Det finns tve alternativ
till
onbyggnaden. P6! tlet fdrsta
vad aon tri rltnlngen
er harkerat
de! vi ta!
I, II och III
tonna hyttella
som stedskrubben
i ansprek. Detta alternatlv
kosta kr 18.000,-,

kan vl gdra
savel ale
konrner att

Mlnga medle@nar bar uttryckt
och s31Iett 6n6ke$el att f,e ett vlloskaF6rum t(Er ltan kan 5itt6
efte!
och mellan baden. Som alternatlv
2
har fng. Zand6n dts!f,dr rltat
ttllbyggnaden
av ett aedan!. VLlornimet
3-r alet Eon 5r nElkt IV p& skis6en.
lnt€
Obs€tv€ra att tlllbyggnaden
inkrektai
badhusonr&det utan bredlden har 6kats vasterut.
I't slelva
TULbyggn€ialen konner at! kosta kr 16.000,-.
viljer
nedler@arna
alt€lnatle
2 kolntrer den totala
kostnaden att bl1 kr 34.000,-.
Dette
prls Ar konplett
lnkl.
el. installatlon,
ba6tuaggregat
och kyl6ktp.
Dlkenot inklualerar
lnle prlset
kostnaderna
f6! Yngeredsfols
arbete
att dra en ny kabel, v11-ket beh8va ner vl f,ar ett stdrle
bastuaggregat.
Betteffande
ombyggnaden i dvrigt
byggnadlgbeskrlvnlr!9.

henvlEar

vt

tl

ritnlng

och

t2
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FINANSIERINE OCg DRI FTSKOSTII}DER
nedleftrar
rinanslerl"ngen
fdreslas
ordnas sa att bastuklubbens
defs
pA k-r 250,- och att bastuklubben
dessuton
ett grundbelopp
inbetalar
p! lesterande
I det har sa$nanhanget kan
tar ete reversldn
belopp,
alet vara vSrt att papeka alt SE-banken I xunqgbacka stAr vld sitt
16fte alt lena ogs max. kr 40.000,-.
po6ten 1 bastuklubbens
Den stdr6ta
kormer att bll de
alrlttsbudget
kostnaaler
!asta koatnailerna fdr anleggningen. Anileleo f6r r{irllga
;EEEorn sCrtrrn n.n. - kome; att'bli
blVg6afi, vilket
relatlvt
inneblir
att en ht€ nyttjandegrad
av a$leggningen
inte konmer att 6ka
kostnader. i n$nnv5ld omfattnLng.
BaFtuklubbens
Med nuvarande avgiftssyste]! sttr
bastun outnyttjad
stdrie
alelen av a!et.
aasiuklubbens
stylelse
ldreslar
derf6r ett nytt system |ned en fast inedlen6avgift
pa kr 200,-, {vid Srsm6tet httsten 1973 fastslogs kr ?0,-). !6r detta
belopp far nedleftlarna bada hur mycket son he16t. Ciister far medtagas
och deras bad noteras i en gastbok fdr att sealan deblteras med
kr 5,- per bad.
De av Badklnbbens medledhar som hte
dnskar bli nedlellunar i Bastuklubben kaD not en avgift
on kr 5,- per batl beredas tillfelle
att
bada under sornmarmadaderna.
Det nya avgiftssystehet
har 6An9a fdrdelar.
Det er lSttare
att
aclminlstrera
klubbens ekonomi. Denna kotrmer att st6 Di en trvoq
grund och dessutom iir vi dvertygade om alE atet konsnei arr Ofa-baagl:dje
frekveneen tlll
fdr alla nedlemna!.
Meningen med det h{r sannantredet
ar: att styrelsen
nu skall
fe benyndlgande at! lgengsatta
ornbyggnatlen, antlngen enligt
alternativ
I €ller
al.ternatlv
2- I det 139et ar det vlktlgt
att vt vet tlur
mtnqa medlemnar Bastuklubben
k;!ftner att fa ned-det nva avclftssystemet och ar det n&gon som dnskar uttrada sa vitl_vi
gSrna ha
reda pe det nu se att vt kan vella ir nya medLefiuMr.
Fyl] darfor 1 blfogade formulSr och returnela
det ti11 gekretelaren,
Peter llansson, Post.lada 2405, Furukulle,
430 l0
S:irtj. Det ska]l
vara insent senast den 24,/9.

Bllagor
stadga!
rltning
anhelan

orn medlemskap

i-l
rl

I.

Nuvorondeonktiidningslt'n gijres titl bostu varvid rkrubben tj.Ilvorotqqe3
i3o.ltro6 och i.klddc6. Lovor i tvE plo'1 vid kortvtiqq, i itvriat endosi
enk€l Io\,€. GoIv fitries '!ed tloll p6 isolerot un&ilos.
B€fintligo fiint,t€r bibeh8llos. Bo.tuogg!€got pl.ce!o! n€llon f6nster.

:!

fnt€dning i auvoroide bostu rive3 och etsdtto! tn d bitnkor titr ovkliidring.
Vl.d:'?rffitido rv€ntu€ll VA-on3lotning .inleds rurnE t tiill dusch- o tv*irtrlr|l.
odra lr'elldn I och II viind€3. Ditrrkoitr npllon II o ItI !.v. rrton d6.r.

!,
III
\v
fV

Nuvorond€hytter inreds titl o'nklijdningrlun. Ljusinslijpp fr6n r|dtrglolot fitnstq{. Erford.rlig isoloring utfbr€s. Nuvorond€ditrror iqenstitt.s re3o. eriillt€s nEd €ntrediirr. Utry'trBt fiirEos ned stiidsk8p, otnkI iidni n9sbdnklr och
k]-tidkrokdt .
Fllfulr" utbysses uton insrepp i fo'rca'
kylskdp o€h fijnster mot sitd€r.

not bodbrygson, R('n!et utlustas.!Ed

t4

Protokoll fitrt vid ersndte
SArb Baatuklubb,
ldrdagen den 2a/9 1974.

NArvarander
Ilugo ltelbull
uIf, Nrlstensen
llats,fohan6son
wlllumsen
carl-Bjdrn
Lennart Kllatraltner
C.O. Lesslle
Gdsta Sundqvlst
Lals BJerkande!
Davlal Bremell
Rutmark
lennart
l-ago StorckeDEelalt
Rui:t Berg

Hana Wachtme!ster
AxeI Paulsson
xanter
Bertll
u1f Schr6dex
Ingenar Zard6n
B.O, Uegnell
!.O. Lintlbl.on
E.O. Nllsson
Paul G6aansson
N116 w8nqe
Peter llansson

sr-

Ordfgranden helsade santflga

hjerttlgt

S2-

utslgs

E,o. Nllsson

53-

Utslgs

Peter llansson att

,64-

Uts&gs Carl-Bjbrn Wlltumsen och Paul Gtiransson att
justera dagens protokoll.

ss-

Ordfdranden konstaterade
att nigra Fedleritnar haale nissuppfattat
lnnebairalen av defa! av kallelsebrevet.
ltan meilgav en vlss oklarhet
I formule!1ngen
och bekf,agade att en
del nedlGrnmar fttt
den urrpfattnlngen
att styrelsen
lnte
vllle
tlllgodose
deias lntressen,
som badar bastu I begf,ensad omfatt:rlng.
Tvertom har styxels€n med sltt
forslaq
tIIl
avgifter
velat gdra det rndjllgt fur alla att utnyttja
den nya bastun. Av91ft96!'stenet er konstruerat 64, att de
gon badar mlrcket fAr taga koslnader och ansva! fdr otnbyggnaden, nedan sonrnarbadarna kan utnyttja
bastun t saruna
onfattning
som tlallgare.

56-

Oldf6randen
fdreslog
at! den nya bastuns utfornnlng
skuLle
penetreras
och gav ordet fritt.
Davlal Brenell
ansag att rnbtet fiirst
skulle best6rima vllket
alternatlv
son skulfe genonfdras,
f,6r att konoentrera
diakusslohen kring detta, och beg{rde voterlng rdranale de
tve onbyggnadsalternatlv€n.
u6tet blfdf,l delta fdrslag.

s7-

Voterlngen gav fd Ljande resultat:
AIt. 1 (18.000,-)
varav 2 fullnakter
l0 r6stei,
AIt. 2 {34.000,- )
23 rdater,
varav 5 fullhakter
Ordfblanalen konstaterad€
att ndtet glrrlt
atyrelsen
benynallgande att genonfdra onbyggnaden enllgt
alt.
2.

atr

valkomna,

leda dagens f,6rhanal11ngar.
ftila

dagens protokotl-

8-

xlubbens kass6r P.o, tlndblom prosenterade tv5 olika
koEtnadskalkvler
on
och papekade att ned en arsavgift
rned viss nrar200,- och 35 nedlefina! akulle intSkterna
ginal t5cka kostnaalerna fdr driften
av bastun, eftet
onbyggnad enllgt
alt.
2. PA ba6ls av enligt
stadqarna
naxinerat
aneal 50 medlenmrr skulle Arsavgiften
sannoltkt kunna sankas !1I1 ca 150,-.
paDekade ordforanden
I anslutni.ng tifl
denna redogurelse
att en del gamla rnedleftnar tyalligen kodrtler att vtilja att
bll sonmarbadare. Antalet nedlennar son betalar
Areavglft
komner de!f,6! att mlnska. Skulle antalet
unalerstlga
35 in&ste nya nedlemnar bevtljas
tnttade.
Dererot f,inns
t.v. 1D9en anledning att farsdka uppn5 nax.antalet
50 nedlelunar.

9-

lildtet besldt att ett bankfan pi max. 40.000,- kronot
sku1le tagas i SE-banken 1 l(ungsbacka. Son sekerhet fijr
lenet steller
var och €n av BaBtuklubbens nedllemarar en
revers pa 1- 000, - kronor.

$r0-

Best{ndes att Badklubbens medlenrnar aqa lett
alisponera
bast\rn fran L/5 3O/9 mot erl:tggande av avg1ft
kr 5,-/bad.
Dessuton besterndes att g86ter under hela eret skulle betala
kr 5, -/bad.

5 1r -

F6reslogs Ardringar

1 stadgarna:
SaLedes Andlades 5 4l
stadgarna tllt
att qalla:
Ny nedfeln f6r€sLas av tve f,addrar, nedle*unai 1 Bastuklubben.
Styrelserna
l Bad- och Bastuklubb skall grenensant Dr6va
an56kan, som om godkand, geE till
baltoterlng.
I 6vrl9t

s 12-

godkandes atedgarna

1 Ser6 Bastuklubb.

Best:tRdes lnvalsforfarandet
tiltgA
en]19t f6ljander
?v! faddrar
nredleonar I Eastuklubben - rekornnentlela!
skrlftllgen
till
lnval ny medlen. t:edlernmarna rtilrtar genon
bal-Ioterlng
sealan f6!st rrcalleltmen goalkHnts av stt'relselna
f6r Badklubben och Ba6tuklubbed.
Balloterinq
ske! h6st
och vAr. Ulnst 10 rdstande krHvs f6r att bailotertnqen
skall goilkannas. skulre nejlosterna atversrtga I,/5 96dk:hnes i.cke sdkanalen f6r 1Dval.
Balloterlng
sker g€nom atc hedlen neal15ggef, ett neutralt
ja eller
fdrseglat
kuvert lnnehiLlande
nej. Kuvert sant
ja- eller nejsedel tlllhandahalles
av bal]oterlngsdvervakaren. Xuvertet nedlSggeE i lAda med deh s6kandes nann pe.
Fdr varje sdkande son n€dlefiren ritstar p;, krxvs act han
6i9nerar en s.k. ba l]otellngsllsta.
HeIa sttrelEen fir narvaratrde under balLoterlngen,
som sker ett antal timnar Da
en sdndag - 15npu9a9t
i sambanal meal ,rsndte,

fren 5A16 - alltsa
5 13 - Best:mdes ati:.medlernna! skall tekrytelas
boende inoln omrade tned postaalress 430 40 sar6.

l6

5 1"4 - Calol Wall-enberg bad att fa avst! fxan meallenskap I
t'rillurnsen att hans
Bastukl-ubben sant bad genon cart-Bjltr!
plats skulle fa 6verta9a9 av harlg son Jacob Wallenberg.
men besldt behanatla
Maitet stallale sig postttvt,
Jacob llaf,lenbergs ansdkan enligt
alen nya Etaalgan.
Bestandes att nya nealleiunar hadatefter
kr 350. - t lntredesavglft.

6kul1e betala

s16-

lars Bjerkander franfijrde
krav f,ren yngve teckl|arl pe 6kad
hyglen t bastun. Dessa kraw ansags til-Igodosedala genom ombyggnaden.

5r7-

BesLiits att alla mealfenmar skulle erhalla korla av dagens
protokoll.
Dessuton skulle de f6rel:i9gas en annoalan att
alefinitlvt
ta steudlng
till
fragan oln de vi]I
fortsalla
so:i Arsbetalanale nedlenunar (200,-),
eller
sorn sornrnarbadare
\5,-/bad) .

s18-

Oidf6randen franhbll
fajr ndtet att nagra bastubadare unater
en leng fitljd
av er nedlagt stort Lntresse och fdrtjanstfullt
arbete tlll
bastuns frobna- .A €tyrelsens wagnar f6reslog ordfdranden att dessa neallennrar som tack f6r si[a trlsatser skulle kallas till
heaersmedtenmar i den nya bastuklubben, och vara befrlade fran a1la avgifter.
l.!ed acklarnation valde n6tet tlll
bedersnedlennar foljande:
Greve llans WachtnrelBter
Kallarm5stare
Axel paulsson
Intendent Gdsta Sundqvist

Vidare ftirekon ei.

Cair-Bjttrn

wtllumsen
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