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Nu har jag varit med i styrelsen i 3 år. På dessa 3 år har vi hunnit med mycket, som 

tex ny gångväg, nytt fundament, nyrenoverat hopptorn, och lite brygg bygge. Detta 

året som nu kommer har vi inga större planerade arbeten, mer än att sköta och 

underhålla badet. 

Detta året har också varit väldigt annorlunda för oss alla hittills med Corona som kom 

lite oväntat, nu håller vi tummarna att vi trots detta får ett riktigt härligt bad år i år, och 

att vi alla håller oss friska. 

Vintern som gick, har återigen gjort så att inre delen av bryggan har förflyttat sig, vi 

var förskonade från det förra året, men så i år var det dags igen. Badtermometrar 

skall vi återigen försöka ha i vattnet i år. Hör gärna av er till oss om de saknas, för de 

får tyvärr fötter lite då och då. 

Efter ett sjätte år med vinterbad på nyårsdagen, som med 23st tappra badare i 

vattnet i år, så satte vi ett nytt rekord. Jag hoppas vi kan se ännu fler för varje år som 

går. 

Inför städdagen har vi i styrelsen Clas, Linus, Jenny, Martin och Robert gjort alla 

inköp och kokat kaffe. Nu har även Jenny tyvärr valt att avsluta sin roll som kassör, 

och vi hoppas att vår nya kassör klarar axla hennes roll lika bra som Jenny skött den 

under sina år. 

Låt oss återigen se till att vi och alla våra barn kan njuta av vår badplats under 

sommaren som kommer, se gärna till att parkera cyklarna uppe vid cykelstället och 

lämna hunden hemma, glöm inte heller att ta med er ert skräp, och släng det i vår 

soptunna så får vi alla en trevligare sommar.  

Vi välkomnar er gärna att gå med i badföreningens Facebook grupp, där vi snabbt 

kan få ut information och bilder. 

 

Jag tackar för mitt tredje år, och hoppas ni fortfarande finner tillit till min roll. 

Har ni några frågor så känn er mer än välkomna att bara höra av er till mig. 

 

Mvh Clas Cronholm 

 

 


