
 

Lathund för bastuvärd 
 
Vid tillfället då du är tillfällig bastuvärd får du basta gratis. 
 
Kontrollera att bastun är på 
Bastun går på och stängs av med automatik, men det är bra att kontrollera att bastun 
verkligen gått igång.  
 
Bakom en liten lucka i receptionen finns styrningen av bastun. Kolla så att de gröna 
lamporna lyser. Om bastun inte gått igång kan du göra en ”tillfällig start” enligt nedan: 
 

 
 

1. Kolla så att de båda strömvreden står i läge D (vita pilar enl. bild) 
 
 

2. Kolla så att vippströmbrytaren (röd pil enl. bild) står i läge ”normal”  
 

3. Tryck nu på de båda två röda knapparna (ovanför strömvreden). Nu ska 
lampor lysa. Bastun är i drift 1,5h, därefter behöver du trycka på de röda 
knapparna igen för ytterligare 1,5h 

 
 
Nyckel till fönstret i receptionen  
Använd nyckeln som är märkt "made in Finland" på nyckelknippan som hänger vid 
ingången till receptionen. Glöm inte att låsas efter passet. 
 
Om du bastar 
Om du går ned och bastar så sätt upp info. lappen om hur man betalar (finns på 
bänken i receptionen) Lås in till receptionen när du inte är där, men glöm inte att ta 
med nyckeln så att du kommer in igen. 
 
Vid stängning 
Låt bastudörrarna vara stängda. 
 
Soporna slänger du i soptunnorna bakom redskapsboden. Pantburkar kan du ställa i 
en påse nedanför soptunnorna, då det regelbundet kommer ”pantsamlare”  



 
Spola gärna av golven i herrar och damernas duschrum. Slang finns i städskrubben i 
herrarnas duschrum (samma nyckel som du öppnade bastun med)  
Är det väldigt smutsigt i omklädningsrum är det bra om du våttorkar golven.  
 

Kontrollera att alla fönster är stängda. 

Lås alla dörrar (baksida och framsida) 

 
Har du frågor ring David (ordf.) 070 314 44 44 
I receptionen finns även ett telefonnr. till ansvarig för fastigheten (Hans-Erik Åberg). 
 
Tips! 
Kolla gärna igenom Isbjörnarnas hemsida, där finns svar på många frågor som kan 
komma att ställas av badgäster. 
 


