
Föreningen Örsvikens havsbastu  

En havsbastu finns tillgänglig längst ut i viken och för en extra avgift till föreningen kan man 
utnyttja den, se punkt 2 nedan. Man anmäler till Föreningen Örsviken att man vill bli medlem 
och därefter till bastuadministratören på  www.boka.se/havsbastu . Administratören lägger in 

personens emailadress inne på havsbastu-gruppen och det kommer ett email tillbaka. Man 

väljer sedan att ändra sitt eget lösenord och kan sedan boka bastutid på /havsbastu 

 

 

Badhytten ägs av Örsviks Samfällighetsförening och disponeras av Föreningen Örsviken. 
Badhytt nr 201 har inretts till bastu och finns tillgänglig för de av föreningens medlemmar 
som också är medlemmar i bastun. 

 

BASTUREGLER 

För allas trivsel har vi bestämt att följande regler skall gälla. Den som trots tillsägelse bryter 
mot dessa kan uteslutas ur Örsvikens havsbastu. 

 

1. Medlemskap 
För att vara medlem i Föreningen Örsvikens havsbastu gäller att man är medlem i Föreningen 
Örsviken och att man anmält att man också vill vara medlem i havsbastun (havsbastun var tidigare 
en separat sektion). Medlem som inte i rätt tid inbetalar fastställda avgifter eller som inte följer 
uppställda regler kan uteslutas, men har möjlighet till återinträde om rättelse sker. Medlemskap 
avser en familj. Styrelsen ansvarar för att Bastuns medlemmar finns i en matrikel med namn, 
bostadsadress och fastighetsbeteckning. 
 

2. Kostnad för medlemskap/användande 
Man kan välja på två typer av medlemskap i Örsvikens havsbastu. Det ena alternativet är s.k. 
permanent medlem som man blir genom att betala en inträdesavgift till föreningen och en mindre 
årsavgift. Som alternativ till detta kan man vara medlem för en säsong i taget och betala en 
säsongsavgift. Inträdesavgift, årsavgift resp. säsongsavgift fastställs på Föreningen Örsvikens 
årsmöte. 2017 är inträdesavgiften 2400 SEK med årsavgiften 100 SEK. Säsongsavgiften är 400 
SEK. Inträdesavgiften fås inte tillbaka om man vill gå ur havsbastun och medlemskapet får inte 
överlåtas annat än inom familjen. 

 
 



3. Utnyttjande 
Bastun kan utnyttjas av havsbastuns medlemmar på dels fasta tider, dels på privata badtider.  
 
Som ersättning för att familjen Hellrand skänkt badhytten, äger familjen rätt att för egen räkning 
använda hytten dagtid under badsäsongen på sådant sätt att hyttens huvudsakliga användning som 
bastu inte äventyras.  
 
 

4. Bastutider 
Bastun är öppen för gemensamt sambad varje onsdag och fredag kväll. Utöver denna tid är bastun 
tillgänglig för privata bokningar, se punkt 5.   

 
 

5. Privata badtider 
Sektionsmedlem kan boka bastun för egna tider via vår hemsida www.orsviken.se  
Bastun kan inte bokas under den tid den disponeras av familjen Hellrand. 
 
Den som bokar bastun är ansvarig för bastun under utnyttjandetiden. Eventuella skador på bastun, 
invändigt och utvändigt skall ersättas av den ansvarige.    
 
Den som är ansvarig skall tillse att gällande regler följs och ansvara för att göra en kontroll, dels 
vid tillträdet, dels sedan siste badaren lämnat bastun samt att låsa. Upptäckta fel och brister skall 
anmälas skriftligen till styrelsen för att gälla. 
 

6. Gäster 
Medlem får utan extra kostnad ta med gäster, men skall själv vara närvarande och ansvara för 
gästerna.  
 

7. Rökning 
Tobaksrökning i bastun är inte tillåtet. 
 

8. Husdjur 
Hundar eller andra husdjur får inte medföras i bastun. 
 

9. Skötsel  
Endast sötvatten får användas på bastuaggregatet. Vid privat bokning är alltid personen som bokat 
bastun ytterst ansvarig för översyn och skötsel av bastun, att bastun lämnas i bästa skick och att 
ved fyllts på och städning skett enl. gällande regler. 


