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Verksamhetsberättelse för Åbyggeby Bastubadare år 2020 
 
Bybastun har varit öppen för bastubad från årsskiftet till den 30 maj med återstart den 29 augusti 

till den 25 november 2020 då bybastun stängde p.g.a. Corona-restriktionerna. Bastun har sedan 

hållits stängd för bybastu, men öppen för uthyrning till mindre sällskap. Då bastun var öppen var 

det som tidigare år herrbastu varje lördag och tjejbastu andra fredagen varje månad. 

 

Årsmötet hölls den 1 april 2020. Styrelsen har sedan årsmötet bestått av Hans Sjöberg (ordf), 

Magnus Benedicto (vice ordf), Josephine Baltazar (sekreterare), Beatrice Benedicto (kassör), Ulf 

Sundin och Sara Holmström (suppleant). Revisorerna för året har varit Lars Färdig och Leif 

Sundin samt Magnus Westbergh (revisorssuppleant). Vid årsmötet fattade vi bland annat beslut 

om att skjuta på investeringen av nya fönster till dess vår kassa ytterligare har förbättrats.  

 

Under året har vi öppnat swishkonto för bybastun vilket användes från och med hösten 2020. I 

bybastun har det satts upp skyltar med QR-kod för olika avgiftstyper.  

 

Ett möte med styrelsen och revisorer hölls den 25 augusti 2020 i samband med städning av bastun 

för avstämning av det ekonomiska läget. Vi har förnyat vårt avtal med Gästrike Vatten så att vi 

betalar fast vattentaxa motsvarande normalt villhushåll. Lasse har rapporterat in vår förbrukning 

två gånger per år.  

 

Under sommaren fick vi klart med en ny sponsor Kuusakoski AB som enligt önskemål fått en 

större skylt till priset av 5000 kr/år.  

 

Lasse har tagit initiativ och utfört städning av källaren i bybastun. Gamla oljefat m.m. är nu 

borttagna och vi har under en period kört avfuktare i källaren. Det kan finnas behov av ytterligare 

åtgärder för att hålla källare fri från fukt och mögel. Vi har under året också bytt ut en läckande 

blandare vid badkaret och köpt ny badrumsmatta och nya duschdraperier.  

 

Uthyrning av bastuns toalett till Kjell Jidemo har fortsatt som tidigare och bastun har hyrts ut vid 

några tillfällen under året.  

 

 


