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BADANDET PA SAR6I FORNA TIDER

Bad ar negot som inte bara i dag ftirknippas med Sad. "Badorten Siird" har vait ett begepp

i iiver etthundnfemtio Ar, och uttrycket badepoken dyker upp i alla skilddngar av 5&6 under

senare halften av 1800-talet och bitdan av 1900-talet.
och det badades - prccis som nu - bade varmt och kallt, men framldr allt badade man under

fbr hallanden som i allt vasentligt skiljde sig fr6n vdrt sett att avnjuta bastubad och dopp i
havet.
Diirftir kan det vam pe sin p1als att vi kastar en blick tillbaka i tiden, och skapar oss en bild av
hur det hela egentligen bddade.

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 (ungefur dar golfklubbens lenghelsbana i dag har
sin utslagsplats). Denna anleggning fdrefaller att ha betjAnat framst kungsbackabor och giistande
gttteborgare, men rdrelsen blev ganska kortvarig eftersom d€n iades ned fem Ar senare, dA det

bitrjade henda saker pe sjelva Serit.

1839 - Agaren till Ser6, grosshandlaren Anders H€lmich Akerman, hade sedan mitten av l83o-talet
umgetts med tanken att starta en Hafsbads- och Kuranldggning pe S&ij. Denna tanle fdrverkligades
niir Akerman av dlvamnde agaren till Wilhelmsberg i Or8ryte, grosshandlaren CustafRudolph Prytz,
kdpte ett befintligt badhus. Detta lig vid Delsjdbacken, och flyttades till Sards sydiistra strand, den
s.k. "Skutehampnen". Under namnet Sdrvik finns byggnaden kvar :innu i dag.

Nu fanns alltsa eft varmbadhus pA S?jI6, men ocksa behovet av "kalla Bad i iippna Hafoet"
maste tillgodoses, och d:irfiir anordnades ett kallbadhus ftir damer och herar ute i vathet
nedallAir Bassiingbacken. Ar Aggningen bestod av ett antal pi Idrankrade flottar byggda
badhytter, till vilka de badande transpoierades per roddbat.

Betraktade ur vfu modema synvinlel Iiirefaller anlaggningama av 1839 tiirnligen Fimitiv4
men introduktionen fick stor publicitet. Den 29juni infiirdes i Giitheborgs Hardels och
Sjitfarts Tidning en annons om "Hafsbad pi S?ird". Diir blev ma.n bl.a. upplyst om att "Vama
Saltsjdbad erhellas d 16 skilling utan douche, och 20 skilling med douche". G),ttjebad kostade
24 skilling, och badgyttjan sades utmiirka sig Ibr sir "Finhet och hdga Svatoelhalf'.

Transportema mellan Gdteborg och Siird var givetvis ett problem. Regelbunden battrafik
fiirekom inte, utan man filrdades med hast och vagn. Emellertid annonserade angfartyget
"Gitta Elf' den 13 juli om en sdndagstur till Sitit 'bm vedret tilleter, och ett tillrAckeligt antal



passagemre affnela sig". Tydligen uppskattades detta, eftersom GdtaElfs siindagsturer pegick
2inda till mitten av augusti.

Av allt att ddma blev det en livaktig fiirsta siisong - och vi fir nog betrakta 1839 som Sltud
Hafsbads tillkomstar.

1840 - Sannolikt giorde si en viss triingsel giillande vad kallbadhuset betraffar - Iitr redan
Aret efter etableringen separerade herrar och damer. Damema stannade kvar i Basslingbacken,
och ftr herrama byggdes eft nytt badhus pA yttersta syddstra udden av Gtivik, med fasta
avklAdningshytter pA hnd.

Vidare kar noteras, att detta dr en s.k. Grdfenbergerdusch uppitirdes i anslutning till
varmbadhuset, och att det sades att "niir vii&et var ruskigt och I(attegafts vegor hdga" var det
menga badgzister som litredrog "Gr?ifenbergaren".

Exakt hur derma fran Grlifenberg i Schlesien stammande duschadaggning fungerade kiinner
vi inte till - men i datida broschyrer angavs en "fallhdjd pA 22 fof'.

1845 - Badftekvensen hade stadigt dkat, och det blev dags ftir fler fiir?inddngar. Fdr att fe ett
mera skyddat laige och en bethe sardbotten fl)ttades herbadhuset fian Giivik till sin
nuvarande plats - pa gamla kartor benamnd "Batehampnen Gr?ifswijk". Det itu alltsa exakt den
plats d?ir vert nuvarande badhus finns.

Damema fick en fastare grund fdr sina badhytter genom att dessa placerades p6 sl?idar lastade
med sten. Efter badsesongens slut drogs sladama upp pd land med hjiilp av oxspaon frin
sateriet.

Det okande badintresset ftirstltikte trycket pA inkvarteringsftAgan, och "Stora Paviljongen" -
den lbrsta i raden av tre - byggdes detta 6r. Samtidigt uppldrdes Drothinghuset, som skulle
tj?ina som bostad et Drottning Desideria med svit vid ett tillt?iDkt besdk pe Siird. Men hon kom
aldrig.

1847 - Detta fu inkdpte den fiAn Tyskland inflyttade godsagaren - fd. apotekaren- Leopold
Schmidt hela Siird fiir 70.000 Riksdaler.

Schmidts intrede pA scenen innebar en utveckling i snabb takt av badorten Siird. paviljongema

2 och 3 uppliirdes. Flera villor byggdes och tomter uta$enderades. Hdrigenom kom
badgdstema aft i hdgre grad bli bofasta under sesongen, sarntidigt som ockse
kommunikationema - sAval dll lands som siitss - iiirbathades.



1850-60 - Anteckningar rdrande utvecklingen av varm- och kallbadhusen under denna
period fiirekommer ytterst sparsamt, men vi vet att villabyggandet fortsatte och antalet

sornmarboende s?irtibor tikade. Vi kan dituftjr pe goda grunder anta att badanlaggningama
kontinuerligt underhdlls och lijrbiittrades.

Nagra noteringar fran denna tid:

1853 - I henbadhuset h:inde det att eldre och erfamare badgiister vamade nykomlingar ftir
allehanda farligheter i samband med bad. SA skulle man t.ex. inte simna liir lengt ut till havs
"d2ir de glupska makrillstimmen gingo".

1854 - Torde "husbehofsbranningen pe Sitd hafua irctallts pe gund aftuksdagsbeslutet

detta ar".

1860-80 - Tmfiksituationen fiirbathades fortldpande. Sommaren 1862 kunde badg:istema
fien Gtiteborg begagna sig av regelbundna bitturer till S?ir6 varannan dag.

1867 - Den expanderande byggnationen dokumenterades deth er. PA den av Carl Wilhelm
Ringborg uppriittade kartan iiver badorten Siirij finns 45 nya byggnader inritade. Antalet
somrnartid bofasta badare hade selunda dkat markant.

1871 - Varanannandagstrafiken till Sitit hade uppr?itth6llits av ingfartyget "Necken". Nu
insattes ocksa Angfafyget ' Elfkungen" pa rutten, och ddrmed hade daglig sjiifiirbindelse
mellan Gdteborg och Situd infttrts. Ett tydligt tecken pA att badandet pe 5&6 omhuldade

1877 - Med tiden intensifierades sannolikt havsbadandet pA varmbadets bekostnad. Mot
slutet av 1870-talet noterades att varmbadhuset i dkande omfattning hade anvzints som
bostadshus. Om detta var en ftiljd av att aff?irema gick tritgt, det vet man inte - men ar 1877
gick Leopold Schmidt i konkus.

f878 - V id efferftiljande auktion inropade stadsfogden i Gitteborg, Alfted Ahe(I, hela
Snrii fttr 277.715 konor. I samband med kttpet ftamgick att Ahen hyste stora planer pe att
gdra SaI6 till en badort av liirsta rang.

1880 - f900 - En planerad bolagsbildning av 5?116 rarn ut i sanden - och redan a! 1884 gick
Alm6n i konkurs. Det finns skzil att anta, att badaktiviteten inte led nagot mzi*bart avbreck
eftersom Saird redan sarnma Ar inkiiptes av agronomen J.W. Brattberg litr 325.000 kronor.

1892 - I anslutning till siiteribyggnaden uppftirdes det s.k. "Societetshuset", vilket innebar
dkade mitjligh€ter till iivemattning och ftirplegnad.



Samtidigt fdrviirvades Sitd av ett nybildat bolag - S,irit AB - med idel kiinda siirdbor som

intressenter, och nu inleddes en omfattande nybyggnation och sanering av befindiga bostlder.

Ur den l6nga listan pd vidtagna elgiirder ail den ur badsynpunkt mest intressanta att

varrnbadhuset vid "Skutehampnen" (Sdrvik) lades ned. Ett helt nytt varmbadhus byggdes pi

samma tomt som herrbadet, men liingre upp i land. D?ir skulle sedan sihdbor i decennier

avnjuta varma tdngbad i jattelika triikar,
En annorlunda - men i hdgsta grad njutbar - Iiiregingare till vdr tids bastubadande.

1897 - Grosshandlaren C.R. Prrtz kdpte Sallj liir 312.000 konor, och lat agostycka det
hittills odelade hemmanet Sikd 1. Sammanlagt 38 villor med tillhdrande tomter sildes till dem
som hittills hyrt sina hus, resp. anenderat tomtmarken pa vilken nya hus hade byggts.

1898 - Den Prytzka eran blev kort. Nu saldes S,hd till gosshandlaren Hans l. Ygberg, som
fortsatte aft stycka av fastigheter ur stamhemmanet. Nya villor byggdes kontinuerligt, och det
fasta badgastunderlaget viixte )'tterligare.

1900 - 1920 - Jiimsides med tomtavstyckningen tog Ygberg ockse initiativet till byggandet
av Siirdbanan, som ir eddes 1901. Efter invigningen 1904 visade det sig att denna ldrbindelse
kom att kaftigt stimulera intesset liir badorten S:Lii.
Det fitrsta trafikerct ftiljdes en tidtabell med he teg dagligen i vardera riktoinger

1907 - Antecknades att Bad- och Kuorten Siirtt haft 992 fasta badsester - det stiirsta antalet
dittills.

1914 - Den heta sommaren ftire fiinta viiddskrigets utbrctt stddes badliv€t givetvis av
inkallelser och andra extraordiniiru etgeirder. Efter kigsutbroftet i augusti blev rubbningama
kinnbar4 fiamlbr allt genom att de utliinningar som bebott hurudparten av de 70
hotellrummer atervlinde till sina heml?inder.

1917 - Serits agare Hans Ygbery avled, och ett nybildat Sittt AB kdpte S?lrd av dddsboet ltir
800.000 kronor. Det nya bolaget etog sig att - Itirutom ftirvaltning av fastigheten, och
ftirs jning av delar av denna - framftir allt bevan V?isterskog m.fl. omreden som
naturskyddsonrede.
Detta var nytt liir S:irii. Men om badhusanl?iggningama niimndes t.v. ingenting,

1918 - Ytterligare ett bolag - "Sird Hafsbad AB - bildades, med iindamel att idka hotell- och
rcstauationsrdrelse. Samt att i samband ditmed ta emot badgester och genomfiira
ftirbiittringar avseende trevnaden och komforten fdr de besiikande.
I viirldskigets sper fiiljde dock illavarslande tecken. Minfaran itkade orovAckande genom att
losryckta bottenminor fldt i land liings kustema, Den 23 augusti 1918 mppoderades om en pa



Stud strandad mina - och den skulle inte bli den sista. Man lef ftimoda att dessa $nd hade en

diimpande effekt pe badinkesset.

l920-t^let - Efterkrigstidens restriktioner, bl.a. nya utskiinkningsbestAnmelser, innebar

ttkade svfigheter fiir hotell- och restaurangrdrelsen. Det deliga ekonomiska utfall som detta

medfiirde 6r Sdrd Hafsbad AB, resulterade i att bolaget hedde i likvidation Ar I 92 I . Fdr att

siikra kontinuiteten besliits dock att restaurangrtirelsen skulle utarrenderas.
Betreffande den fortsatta driften av varm- och kallbadhusen saknas tyviirr all dokumentation.

1927 - Pe nrigot satt tycks man i alla fall ha vidmakthe[it - och t.o.m. stimulerat - aktiviteten
vid badhusen, fiir dena dr blev det dags liir nybyggen.
I Bassiingbacksstranden uppftirdes ett helt nytt dambadhus, ritat av arkitekten Oswald
Westerberg. Sarntidigt uppftirdes ett nytt henbadhus i tua veLningar pa samma plats som det
gamla. Ocksd hiir enligt Oswald Westerbergs ritningar. Sannolikt inreddes krmg Gustaf V:s
omkliidningshytt i samband med nybygget. Gamla sihdbor minns den stAtliga kungakrona
som prydde hyttddnen.

Den 29 juli 1 927 drabbades badorten Siiro av en allvarlig olycka. Restauangen - den till sina
huvudsakliga delar kvarstAende siiteribyggnaden ften 1753 - hann rcd till gnmden. Det
sammanbyggda annexet, Societetshuset av ar 1892 , gick samma viig.
Detta hade kunnat inneb?ta ett vAldsamt avheck ltir ddften, men otrcligt snabbt lyckades
man dverftim restauangverksarnheten till Paviljongerna I och 2.
Och badandet i varmbadhuset, liksom i de bngge nybyggda kallbadhusen, kunde fortsatta
tiimligen ostdrt.

Det nya badhuset var ett offentligt bad, d.v.s. det drevs kommersiellt av Szird Bolag och vem
som helst kunde bada mot erlaggande av en avgift pet bad medan Siirdboma i regel liiste
siisongkort. Avgiftema betalades till en kassiilska som hade sitt kontor eller snarare krypin
mittemot darnbastuklubben vilorum. Under mAnga Ar tjiinstgiorde Anna Jansson som
kassitrska, ett foto av henne fiIms uppsatt i henbastun. Badhuset holl sig ocksi med en
badmestare men hans arbetsuppgifter var mera diffusa vilket kanske bidrog till att det var nya
badma$ar€ praktiskt taget vade er. Den siste badmzistarcn hette Emil Lundberg och blev
legendarisk &irftir han var en stor histodeberettare.

1939 - Kriget brttt ut och i biirjan pA 1940 ockupemdes S&d av soldater ftin Alvsborgs
regemente. BataUonens hwudkvarter liirlades till SArd och rcstauanten rekvircrades som
hogkvarter. S6rii spArades av och de som bodde htu fick passerkort och man var tvurgen att
legitimera sig var gang man passerade en vallpost och de fanns lite varstans pe 6n. Badlivet

Sannades inte under kiget aven om Szirdboma besokte sitt badhus som vanligt men det kom
inga bestikare, inte ens Gustav V kom hit den ftirsta kigssommaren. Mannama frdn
Alvsborgs regemente idkade dock ett akti\,t badliv, di nigra fiender illte syntes till och man



hade inte mycket affIat att gdra iin att spana och bada, dock inte i Badhuset utan pe Kalvens

klippor. Som kuriositet kan niinrnas att Bemdt Emblad, som sedemera blivit Sardbo,

tjiinstgiorde hdr som stabsfurir och visade sig vara en god tennisspelare.

1944 - Den milit?tua niirvaron pe Sitti upphdrde och Badhuset etergick till att vara ett

offentligt bad.

1950 - Custav V avlider. Ndgon tid diirefter - ovisst nih - arnekteras kungens

omkladningshytt av bastuintresserade herrar bildades som bildar en bastuklubb.

1952 - Sard Bolag siiljer Badhuset och Varmbadhuset till familjen Wallenberg, lagger ner den
kommersiella badverksarhheten och anenderar ut Badhuset till den nybildade Siirti Badklubb.
Vi har inte kunnat faststiilla exakt tidpunkt fttr deffIa fiirsaljning och n?ir Badklubben bildades
men vi anser att detta skett i bdrjan av 1950-talet. Fdrmodligen biirjade bastubadandet
samtidigt som Badklubben bildades. ( Hiir skulle vdl Kalle Baron kunna intervjua sin far se att

vi kan ange tidpunkt och namn pe stiftama. Vi skulle ocksA kunna utveckla hur bastubadandet
tillgick under denna tiden tills den nuvarande bastklubben bildades.)
Ndgon gAng pd 1950-talet - vi har inte kunnat faststella tidpunkten - byggs den nuvarande
bastubyggnaden.

1961 - fuvs Dambadet. Herrbadet delas mellan herrar och damer.

Nu har vinterbadandet kommit igeng. Ett tiotal personer badar regelbundet men ltirhAllandena
ih minst sagt p mitiva bashm finns ett gammalt aggregat med fliikt och det air nastan olidligt
aft vistas i basturummet nzir flzikten iir igeng. Stangs fliikten av sjunker temperaturcn snabbt.
Omkledningsrummet far tjiina som vilorum mellan bastubaden och sittplatsema utgdrs av
pinnstolar diir aven kliidema ligger. Ar det fler An 5 badande recker inte stolama. Manga
medlemmar i Siird Badklubb fiirklarar sej intresserade av att bdrja bada bastu iiven pi vintem
om ftirhalhndena blir min&e primitiva.

1970 - Negra arsmiiten hade inte hallits pe mdnga Ar, klubbens angelagenheter och
drifl skiitts av ordldmnden Hans Wachtmeister och kassiiren Axel Paulsson. Ett stort
antal medlemmar i Badlubben har liinge begdn att ett 6$mdte skal halhs, bl.a. fitr att bli
informerade oft klubbens ekonomiska stiillning och diskutera fragan om en ev. modernisering
av bastun. En velbesttkt mdte kom tillstind den 2 september. De besliits bl.a. att de som
badade bastu pa vintem skulle bi representerade i styrelsen av devarande intendenten Gdsta
Sundquist och Lall Nilsson. Som kuriosa kan nernnas att iiven parkeringsproblemet

diskuterades och det besldts aft boende pe SdrO skulle fe ftrehade vid inval av nya
medlemmar i Badklubben. Inval bestod i aft man anmiilde intresse till Hans Wachtmeister
som sodkiinde den siikande.



1972 - Vid elsmotet ldreslog Per OlofLindblom att intektema ftan vinterbaden skulle

fonderas och sedan anv:indas till upprustning av bastun. Fdrslaget awisades med

motiveringen an man inte borde dela pa badklubbens intiikter och vinterbadama ombads att
inkomma med specifika ijnskemal.
1972 - Vid ett styrclsemdte bildades en kommittd bildades bestaende av Kurt Berg, Gdsta

Sundqvist och Lall Nilsson rned uppdrag att komma med ftirslag till hur bastun skulle
modemiseras och vad detta skulle kosta
Komiftdn utarbetade ett ftirslag med hjelp av byggnadsingenjiir Pelle Eriksson och fiirslaget
omfattade 3 ombyggnadsaltemativ med betydande skillnader behaffande utftirande och
kostnader. Styrelsens majoritet liirordade altemativet med de legsta kostnadema och det
beslitts att de tre brslagen skulle presenteras ftir arsmittet Iitr beslut. Styrelsens majoritet var
icke bastubadare och bland bastubadama ansags det rekommenderade litrslaget otillriickligt.
Tanken pd att bilda en separat Bastuklubb uppkom.
Med kallelsen till ersmi,tet bifogades ftiljande brev:

( se brev )

Vid Arsmdtet ldreslog Lall Nilsson aft en separat Bastuklubb skulle bildas liir att biittre
tillvarata bastubadamas intressen utan att kostnadema skulle drabba vanliga medlemmar i
Badklubben. Medlemmama i den ftireslagna bastuklubben skulle ocksi vara medlemmar i
Badklubben. Fdrslaget biftills och som interimistisk styrelse valdes Gdsta Sundqvist, Lals
Bjerkander och Lall Nilsson. Efter votering besldts att bastun skulle byggas om enligt ltirslag
3, alltsa det mest omfattande. Sedermera omarbetades lii$lagen av Ing. Ingemar Zanddn och
2 altemativ kostnadsbereknades till 18.000 k respektive 34.000 kr. Det besldts ockse att bAde
Badklubbens och skulle kallas till det mdte d6I fregan om bastuns utbyggnad bestiimdes.
Arbetet med den nya bastuklubben var igAng,

1974 - Nu bdrjar det hiinda saker. Den 17 augusti hdlls det ftirsta fusmtitet i Bastuklubben
och till styrelse valdes Lall Nilsson ordftira.nde, Peter Hansson sekreterare, Per-Olof
Lindblom kassdr och Giista Sundquist intendent Per-Olof Lindblom kassdr och Gdsta
Sundquist intendent ( Lars Bjerkander hade avsagt sej sin plats i styrelsen). Vidare besldts att
den nybildade Bastuklubbens medlemmar skulle med liiljande uskick informeras om
stadgeftirslag, ftirslag till ombyggnad, kalkyler finansieringsplan m.m.

( se brev med bilagor )

fusmiitet Agde rum den 28 september pe Blomstemah. Utbyggnaden av bastun var en
synnerligen kontroversiell fiega och Badklubbens medlemmar var uppdelade i tve leger: de
som badade bastu eret runt och de som badade nagon geng pa somrnaren. Man kan tycka att
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alternatlv I.

On f l  h.n3Ierindc!
trthanslartngen av omt! 'Ggnaden kan ske pi t€'sit t :

r ) .  T i l l cko l !  f r an  med1eE:a rna
2) Bsnklin

1) g! Jredle.lmarnR ti l lskJuter pelgar kan bolotpet amorteras genod stt
Deoavg1l t€rna aYraj<n8'g YaI.l€ 4r.



2) Bstr!-ffnnde f,ineel.ternatlvet har den tillffagad€ bariken fii.e.laglt
at . l  va:Jc rncdlcnl  l i innai^ en revorg oe sln sndel.  ni intan i i r  f .n.  81.4
;;'i ie;:;,lr.Iii- "ili:iili... i"J"l-o-eil 

-"'

Glveirls kao clo rnedLerFnar son si dnskar bldriga nod egna lnss.tselt
nedan dnalra utnyttJar ni jJ l lgheton t t I l  banklen.

Om dr ' l  fLskos tnederua

lted dette bley tlfog€ls en rrol]stiilhlng pi intikterna, flin }es tubaden
under slsongen'12/?3. Obsot:lefi. att d3 ledoyisade lntakterna endasi
ays€r tedav6ttterna. Blrslubeda.rna! lrsdlens4vgifter 5r alltse lnts
Dedrelxade.

ftigsn on hur d ska1l tacka drl ftskostnaderna ken liisss pi olika
s4tt - nen vl k&n sakert yara ijrolens oE ait lastuns drl ltskostnaaler
inte ska1l belesta badkLulrbenr ri att t.ex. llsk f6r bs.alhusets unat6!-
1Al.! uppstar. Gfirndprlnclpon er alltsa att kostnsderna fij! begtung
drl.ft betalero av taetukfubbens rnedletr&ar - och det eir d;irfit! riiJllgt
att  &vgif terna t i t l  on bi j rJan nasie hi iJes, f6x att  v l  skal1 klaia ay
ds iJkadc kootraderna, i i
Det stAr dock leatan klart, att d€ vetku8t Etora intektsiiknlngarna
kat! gdre6 genom en (ikad bedfrek1|crs. Vl tlor &irfiit att en liodernare,
funlctlonsdugllS.lre och Lai !€aftD!r!6 b3tu, som aven 6er nijJltghet tu.l
atlnulorande oalDvelo, v:ieentLlBt konuner att dka badfrekyenden.
Sastulaalarna bvery$gc. lilunda bl.a. att aldfuld stimulera vltrter-
badsndet, 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 : r l :c ie teaf! . - ' l  /ar aen,

. l , rdni i te den 5/1o ]q?1

Itu Ael lsr c let  at l ts:  at t  La sLi i l tn lng t I11 f t j l lende rr iaor l

. 
") 

Ib tre ol1ka a1lerna.tlven fitr ollwE8n4d.
.  b) FI!an3ter lngsfr ;{a.n

. c, Fragan orn drlftEkostDad€rn4
d) Sedfrekvensen

Liirdagen tlen 640 ss.llrb.ntieder klubben till Ar3niito i b4dhus€t kl LO.30
Gi di 

"" 
si6r;ta tlkt stt alu tar stallnlng t]ll oYansiiLende fd rs]'ilg'

sa ett ulprustnlngen av vir bastu ken Sendbfdras undar biisten.

Vd].l..onne till irsoittet I

l 0



det ltirslag som fiar ades, niimligen att "sommarbadama" skulle kunna utnyftja bastun
sornnartid mot att betala 5 k per bad och darigenom slapp att delta i kostnadema ftir
ombyggnaden, skulle kunna diimpa de heta kiinslorM . Men se var inte fallet, det hade

kommit prestige med i bilden. Diskussionens vegor svallade men Bastuklubbens styrels€ var

fast besluten aft ftirsdka fi igenom det mera omfattande altemativet, alltse det som
kostnadsberaknats till 34.000 k. Nagra dagar ibr mdtet gjode styrelsen en rundringning till
medlemmama och konstatelade dA att 24 medlemmar st6dde stvrelsens fiirslae medan 10 var
emot.
En hahtimme innan mittet skulle bitrja dngde Britta Wallenberg till ordltiranden med
anledning av ett besok hon Iatt av 3 medl€mmar i Badklubben som entraget bad henne i
egenskap av dgare till Badhuset att stoppa utbyggnaden bl. a. med argumentet att det skulle
Iiirckomma orgier i bastun. PastAendet mdttes med ett skntt och i detta instiimde fru
Wallenberg och hon ftirklarade att hon tyckte utbyggmden var en trevlig id6. Fdre mdtet
tr?iffades Bastuklubbens styrelse och Peter Hansson menade att styrelsen skulle ldresla att
man gick direkt till omritstning de maII visste att man hade flertalet riister. De ftA andm i
styrclsen anseg att medlemmama kanske skulle tycka att mdtet var'tiggat" om man gick si
snabbt tilvaga och man besldt diirftir att agendans punkter skulle ldljas. Knappt hade mdtet
dppnats fitrriin David Bremell begerde ordet och ftreslog omrdstning vilket naturligtvis med
gladje accept€lades." Resten ster att liisa i nedanstdende protokoll.

(se protokol ftAn miitet )

1975 - Ombyggnaden pabitrjas i maj, bashrn gar att anvAnda under sornmaren tots att en del
malningsa$ete pegar. Den ofticiella invigningen sker i augusti (niir ? )
Peter sAtier igang toNdagsbaden.



Septenber l914

BASTE IIEDLEM:

Baatuklubben kal lar t i I I  saftnantrede l6rdagen den 2819 kr '  I0.00
pt Restaurant BlomsternSla. Dec 5r franfdral l t  f6IJande fr5gor
som skal l  dlskuteraa !

IIEDI,EI'E|POITTIK OCH STADGAR

vl ansel att halsettnlngen fdr SerO Bastuklubb b6r vaia alt erbjuala
meal!.eNnaiDa tlll.falle tlll bastubaal under trlvsalnma fotmer. lled
"tlLvdarhu fofiner" rnena! vi att klubben lnte bala 6kal1 verka f6r bad
utan Sven f6r sellskapllg sarnvaro i sanband med baden.

FO! att uppfylla alenna nelsdttning krtvs tve saker: trivsanuna Lokaler
och ett beqrensat antal meallemrnar. Totala antalet m€allemnar I Bastn-
klubben 5r f .n.  47 st  av vi lka tnte ens helf ten kan sagas vala f l l t lga
baatubaalar€. Antalet medlenna! skulle nvcket vel kunna vara ca 50
utan att  t let  skul le bl l  t r i inqsel.  oa vl  satter grEnsen vld 50 hrr
vl  even E6j l tghet att  ta in nlgra nya medlemnar. Ihval skul le gl  t i l l
I 'e det sAttet at t  nya nedlerErar Ekri f t l igen fdresISE av tve nuvarande
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
upPfdOttlng Aven lyckats gtira Iokalerna 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 kan vl gdra
vad aon tri rltnlngen er harkerat I, II och III de! vi ta! savel ale
tonna hyttella som stedskrubben i ansprek. Detta alternatlv konrner att
k o s t a  k r  1 8 . 0 0 0 , - ,

Mlnga medle@nar bar uttryckt ett 6n6ke$el att f,e ett vllo- och s31I-
skaF6rum 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. Obs€tv€ra att tlllbyggnaden lnt€
inkrektai I't slelva badhusonr&det utan bredlden har 6kats vasterut.
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 henvlEar vt tl ritnlng och
byggnadlgbeskrlvnlr!9.

t2
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FINANSIERINE OCg DRI FTSKOS TII}DER

rinanslerl"ngen fdreslas ordnas sa att bastuklubbens nedleftrar defs
inbetalar ett grundbelopp pA k-r 250,- och att bastuklubben dessuton
tar ete reversldn p! lesterande belopp, I det har sa$nanhanget kan
alet vara vSrt  at t  papeka al t  SE-banken I  xunqgbacka stAr vld si t t
1 6 f t e  a l t  l e n a  o g s  m a x .  k r  4 0 . 0 0 0 , - .

Den stdr6ta po6ten 1 bastuklubbens alrlttsbudget kormer att bll de
!asta koatnai lerna fdr anleggningen. Ani leleo f6r r{ i r l lga kostnaaler
;EEEorn sCrtrrn n.n. -  kome; att 'b l i  relat lvt  blVg6af i ,  v i lket innebl i r
att en ht€ nyttjandegrad av a$leggningen inte konmer att 6ka
BaFtuklubbens kostnader. i n$nnv5ld omfattnLng. Med nuvarande avgifts-
syste]! sttr bastun outnyttjad stdrie alelen av a!et. aasiuklubbens
stylelse ldreslar derf6r et t  nytt  system |ned en fast inedlen6avgif t
p a  k r  2 0 0 , - ,  { v i d  S r s m 6 t e t  h t t s t e n  1 9 7 3  f a s t s l o g s  k r  ? 0 , - ) .  ! 6 r  d e t t a
belopp far nedleft larna bada hur mycket son he16t.  Ci ister far medtagas
och deras bad noteras i  en gastbok fdr at t  sealan deblteras med
k r  5 , -  p e r  b a d .

De av Badklnbbens medledhar som hte dnskar bli nedlellunar i Bastu-
klubben kaD not en avgif t  on kr 5,-  per bat l  beredas t i l l fe l le att
bada under sornmarmadaderna.

Det nya avgif tssystehet har 6An9a fdrdelar.  Det er lSttare att
aclminlstrera klubbens ekonomi. Denna kotrmer att st6 Di en trvoq
grund och dessutom i i r  v i  dvertygade om alE atet konsnei arr  Ofa-baa-
frekveneen t l l l  g l :dje fdr al la nedlemna!.

Meningen med det h{r sannantredet ar: att styrelsen nu skall fe be-
nyndlgande at! lgengsatta ornbyggnatlen, antlngen enligt alternativ
I  €l ler al . ternat lv 2- I  det 139et ar det v lkt lgt  at t  vt  vet t lur
mtnqa medlemnar Bastuklubben k;!ftner att fa ned-det nva avclfts-
systemet och ar det n&gon som dnskar uttrada sa vi t l_vi  gSrna ha
reda pe det nu se att  vt  kan vel la i r  nya medLefiuMr.

Fyl ]  darfor 1 bl fogade formulSr och returnela det t i11 gekretelaren,
Peter l lansson, Post. lada 2405, Furukul le,  430 l0 S: ir t j .  Det ska] l
vara insent senast den 24,/9.

Bl lagor
stadga!
r l tning
anhelan orn medlemskap



I .

i-l
rl

Nuvoronde onkt i idningslt 'n gi j res t i t l  bostu varvid rkrubben t j . I lvorotqqe3
i3o. l t ro6 och i .k lddc6. Lovor i  tvE plo'1 vid kortvt iqq, i  i tvr iat  endosi
enk€l Io\ ,€.  GoIv f i t r ies ' !ed t lo l l  p6 isolerot un&i los.
B€f int l igo f i int , t€r bibeh8l los. Bo.tuogg!€got pl .ce!o! n€l lon 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.

I I I  Nuvorond€ hytter inreds t i t l  o 'nkl i jdningrlun. Ljusinsl i jpp fr6n r |dtrglolot  f i tns-
tq{.  Erford.r l ig isolor ing utfbr€s. Nuvorond€ di trror iqenst i t t .s re3o. er-\v iillt€s nEd €ntrediirr. Utry'trBt fiirEos ned stiidsk8p, otnk I iidn i n9 sbdnklr och
k]-tidkrokdt .

fV Fllfulr" utbysses uton insrepp i fo'rca' not bodbrygson, R('n!et utlustas.!Ed
kylskdp o€h f i jnster mot si td€r.
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Protokoll fitrt vid ersndte
SArb Baatuklubb,
ldrdagen den 2a/9 197 4.

NArvarander

Ilugo ltelbull
uI f ,  Nrlstensen
l lats, fohan6son
carl-Bjdrn wl l lumsen
Lennart Kllatraltner
C . O .  L e s s l l e
Gdsta Sundqvlst
Lals BJerkande!
Davlal Bremell
lennart Rutmark
l-ago StorckeDEelalt
Rui:t Berg

Hana Wachtme!ster
AxeI Paulsson
Bert l l  xanter
u1f Schr6dex
Ingenar Zard6n
B .  O ,  U e g n e l l
! .O. Lint lbl .on
E .  O .  N l l s s o n
Paul G6aansson
N116 w8nqe
Peter llansson

sr-
S2-

53-

, 6 4 -

ss-

56-

s7-

Ordfgranden helsade santf lga hjert t lgt  valkomna,

utslgs E,o. Nl lsson atr  leda dagens f ,6rhanal11ngar.

Utslgs Peter l lansson att  f t i la dagens protokot l-

Uts&gs Carl-Bjbrn Wll tumsen och Paul Gt iransson att
justera dagens protokol l .

Ordfdranden konstaterade att nigra Fedleritnar haale niss-
uppfattat lnnebairalen av defa! av kallelsebrevet. ltan meil-
gav en vlss oklarhet I formule!1ngen och bekf,agade att en
del nedlGrnmar fttt den urrpfattnlngen att styrelsen lnte
vl l le t l l lgodose deias lntressen, som badar bastu I  be-
gf,ensad omfatt:rlng. Tvertom har styxels€n med sltt forslaq
tI I l  avgif ter velat gdra det rndj l lgt  fur al la att  utnytt ja
den nya bastun. Av91ft96! 'stenet er konstruerat 64, at t  de
gon badar mlrcket fAr taga koslnader och ansva! fdr otn-
byggnaden, nedan sonrnarbadarna kan utnyttja bastun t saruna
onfattning som tlallgare.

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 kr ing detta, och beg{rde voter lng rdranale de
tve onbyggnadsalternat lv€n. u6tet bl fdf , l  del ta fdrslag.

Voter lngen gav fd Ljande resultat :

A I t .  1
A I t .  2

( 1 8 . 0 0 0 , - )
{  3 4 . 0 0 0 , -  )

l0 r6stei ,  varav 2 ful lnakter
23 rdater, varav 5 fullhakter

Ordfblanalen konstaterad€ att ndtet glrrlt atyrelsen benynall-
gande att genonfdra onbyggnaden enllgt alt. 2.



8 - xlubbens kass6r P.o, tlndblom prosenterade tv5 olika
koEtnadskalkvler och papekade att ned en arsavgift on
200,- och 35 nedlefina! akulle intSkterna rned viss nrar-
ginal t5cka kostnaalerna fdr driften av bastun, eftet
onbyggnad enllgt alt. 2. PA ba6ls av enligt stadqarna
naxinerat aneal 50 medlenmrr skulle Arsavgiften sanno-
l t k t  k u n n a  s a n k a s  ! 1 I 1  c a  1 5 0 , - .

I anslutni.ng tifl denna redogurelse paDekade ordforanden
att en del gamla rnedleftnar tyalligen kodrtler att vtilja att
bll sonmarbadare. Antalet nedlennar son betalar Areav-
glft 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.

l i ldtet besldt at t  et t  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.

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.

F6reslogs Ardr ingar 1 stadgarna:
SaLedes Andlades 5 4l  stadgarna t l l t  at t  qal la:

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 t i l l  bal toter lng.
I 6vrl9t godkandes atedgarna 1 Ser6 Bastuklubb.

Best: tRdes lnvalsforfarandet t i l tgA en]19t f6l jander
?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 at t  bai lotertnqen
skal l  goi lkannas. skulre nej losterna atversrtga I , /5 96d-
k:hnes i.cke sdkanalen f6r 1Dval.
Balloterlng sker g€nom atc hedlen neal15ggef, ett neutralt
fdrseglat kuvert lnnehiLlande ja eller nej. Kuvert sant
ja- el ler nejsedel t l l lhandahal les av bal]oter lngsdverva-
karen. Xuvertet nedlSggeE i  lAda med deh s6kandes nann pe.
Fdr var je sdkande son n€dlef i ren r i tstar p; ,  krxvs act han
6i9nerar en s.k.  ba l ]otel lngsl lsta. HeIa st trelEen f i r  nar-
varatrde under balLoterlngen, som sker ett antal timnar Da
en sdndag - 15npu9a9t i sambanal meal ,rsndte,

9 -

$r0-

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

5 1r  -

s  12 -
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5 1"4 - Calol Wall-enberg bad att fa avst! fxan meallenskap I
Bastukl-ubben sant bad genon cart-Bjltr! t'rillurnsen att hans
plats skulle fa 6verta9a9 av harlg son Jacob Wallenberg.

s16-

5r7-

s18-

Maitet stallale sig postttvt, men besldt behanatla
Jacob llaf,lenbergs ansdkan enligt alen nya Etaalgan.

Bestandes att nya nealleiunar hadatefter 6kul1e betala
kr 350. -  t  lntredesavglf t .

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

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) .

Oidf6randen franhbll fajr ndtet att nagra bastubadare unater
en leng fitljd av er nedlagt stort Lntresse och fdrtjanst-
fullt arbete tlll bastuns frobna- .A €tyrelsens wagnar f6re-
slog ordfdranden att dessa neallennrar som tack f6r si[a trl-
satser skulle kallas till heaersmedtenmar i den nya bastu-
klubben, och vara befr lade fran a1la avgif ter.

l.!ed acklarnation valde n6tet tlll bedersnedlennar foljande:
Greve llans WachtnrelBter
Kallarm5stare Axel paulsson
Intendent Gdsta Sundqvist

Vidare f t i rekon ei .

Cair-Bjttrn wtllumsen
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