Föreningen Bjerreds Saltsjöbad
Verksamhetsberättelse för 2010
Styrelsen för Föreningen Bjerreds Saltsjöbad avger för verksamhetsåret
(2010) följande verksamhetsberättelse:
Styrelse:
Peter Almström
Charlotte Berg
Hans Eyrich (ordf.)
Anders Gottsäter
Kristina Kumlin
AnnCharlotte Olai
Björn Syrén
Annika Jensen (suppl.)
Fredrik Jergmo (suppl.)
Styrelsen har haft 9 st protokollförda styrelsemöten under 2010.
Året som gått:
Under det gångna året har styrelsen, utöver sedvanliga
underhålls/reparations- samt driftsuppgifter/rutiner, bl a
installerat/åtgärdat/uppfört
• förbättrat värmebehovet i restaurangen (nyinstallerat luft-/luft
värmepump på norra väggsidan samt installerat ny luft/vatten
golvvärmepump (solvärmekompartibel)
• installerat ett fönster i kökets östra vägg
• regelbundet tillsynschema kvälls- och öppningstid
• fasta bord/bänkar bryggdäcket mot landsidan
Kostnadskrävande underhåll/reparation har bl a utförts
• utbyte av bastuaggregat i basturummen
• omfattande service och reparation på avlopp, pumpanläggning och
fettavskiljare
• isolering av kulvert till vatten- resp fettavskiljar- pumpcistern och
delar av rör- och ledningskulvert under anläggningen

Styrelsen har också värnat om samarbetet med restaurangentreprenören
Glenbogle AB. Utöver kontinuerlig kontakt såväl vid direkta möten,
telefon som mailkontakter, allt i positiv och konstruktiv anda, har 5 st
protokollförda samverkansmöten avhållits mellan de av styrelsen utsedda
samverkanspersonerna och restauratören/hyresgästen Glenbogle AB.
Restaurangen har genomfört ett antal musikevenemang, vilka i det
närmaste varit fullbokade. Sedan hyresavtalet löpt ut per 2010-12-31 har
parterna beslutat ingå nytt avtal för ännu en treårsperiod.
Föreningen har aktivt ekonomiskt stöttat evenemang som vi bedömt varit i
första hand medlemsinriktade, såsom ålagillet.
Den 12:e december genomfördes traditionsenligt ”Ljusets Dag”, ett
samarrangemang med Glenbogle AB (restaurangen) och Lunds Energi.
Knappt 200 deltog i ljuståget på långa bryggan där så gott som samtliga
bar på en fackla, ljushållare, lampa el likn. Deltagarna bjöds på pepparkaka
och glögg och kunde dessutom till billig penning även få soppa/korv.
Klass 6 c från Löddesnässkolan i Bjärred gick i Luciatåg framförandes
luciasången på italienska. En rappande luciatärna rönte stor uppskattning.
Midnattskören, under ledning av Gösta Petersen, framförde
(traditionsmässigt) jul- och adventssånger.
Käthe Hanson erhöll i samband med sedvanlig kallsupsritual, och till
trumpetfanfar av Johannes Wullt (12 år) utmärkelsen ”Årets badare
2010” med nomineringsmotiveringen:
”Hurtigfriska kallbadsentusiasten Käthe Hanson är en sann
glädjespridare, inte bara hemma, bland vänner eller i sin profession som
sjuksköterska.
På Bjerreds Saltsjöbad framkallade hon stor munterhet när hon på sin
femtioårsdag spritt språngande naken klättrade upp för stegen till Tysta
Rummet. Därefter, vänd mot restaurangen, möttes hon av uppskattande
blickar, inte minst från en större grupp manliga besökare. Käthe klättrade
snabbt ner och Käthe och hennes syklubbsvänninor dröjde ett bra tag
innan de gick in i restaurangen till det dukade födelsedagsbordet. Ett
gott skratt förlänger livet, och säkert stärks detta än mer om det kan
anknytas till ett kallbad i goda vänners lag.”

Bjerreds Saltsjöbad är väl uppmärksammat både inom och utom Sverige
inte bara i media. Ett stort antal studiebesök från kallbadvänner,
individuella, föreningar, kommuner mfl.
Danska kvalitetsklädesmärket Cottonfield valde att med ett större team
där man t o m flög in manliga modeller från London för att under en
heldagsövning fotoskjuta sin vårkatalog 2011 på Bjerreds Saltsjöbad.
I lokalpressen har vinter- och isvaksbad på Bjerreds Saltsjöbad
uppmärksammats i stora artiklar inför jul och nyår.
SVT har spelat in ”Helgmålsbön” att sändas lördagen den 29 januari 2011.
Styrelsen har i studiesyfte i oktober 2010 genomfört en studieresa till
Gullmarsstrand Hotell och Konferensanläggning med kallbadavdelning och
bastu resp. bastu- och kallbadet på båtklubben i Särö.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till tillsyningsman Peter Korlén som
genom sin högfrekventa närvaro och fixarpersonlighet i mycket hög grad
avlastat styrelsen. Ett särskilt tack även till badvärdarna Märta Wirén,
Marianne Book och Håkan Wigren.
Vår ekonomi:
Föreningen ekonomi har under året varit god.
På grund av avbrott som i huvudsak kan skyllas på frysta vattenledningar
och besvär med värmen i restaurangen under jan resp december månad
minskade endagsbiljettförsäljningen.
endagsbesökare är redovisade för 2010 (konferens undantaget)
Antalet årskort uppgick vid årsskiftet till 386 familjeårskort och 210
singelårskort att jämföra med 386 (lika) resp 201 för 2009.
Samtliga köksinredningsinventarier tillhör Föreningen (utan
ägarförbehåll).
Årets resultat har i huvudsak belastats av de byten och
reparationsåtgärder som redovisats inledningsvis. En stor
kostnadsbärare, klart över budget, är som tidigare de löpande utgifterna
för el samt reparation/underhåll av avlopps- och
fettavskiljaranläggningen.

Föreningens har sedan tidigare beslutat att inte överdådigt belamra
anläggningen med reklam mm. varför det finns en tröghet i att hitta
sponsorer. Endagsbiljettssponsring lämnades för 2010 av Handelsbanken i
Lomma. Samarbetet med Lunds Energi kring i huvudsak Ljusets Dag där
Lunds Energi stod för kostnaderna för förtäring och dryck och
underhållning mm till evenemanget.
Framtiden:
Styrelsen ser med stor tillförsikt och optimism fram emot kallbadhusets
åttonde verksamhetsår.
Styrelsen avser prioritera arbetet för att öka medlemsnyttan.
Styrelsen avser under första halvåret 2011 låta utföra följande:
• förbättra/stabilisera värmebehovet i restaurangen
• nergrävning av vattenledning (för att undvika frysning)
• ytterliggare översyn och isolering av ledningskulvert under
anläggningen
• nytt/förstärkt dörrparti från servering mot sundssidan
• energibesparande åtgärder
• förstärka larm- och inbrottsskyddet
• renovering/komplettering av restauranginventarier
Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla er som enträget och osvikligt
fortsättningsvis visar projektet stöd och engagemang. Detta är för
styrelsen en trygg bas för vår förvaltning av kallbadhusanläggningen
Bjerreds Saltsjöbad. Det är vår förhoppning att vi under 2011 kan
vidareutveckla Bjerreds Saltsjöbad ytterligare och bibehålla/öka den
höga kvaliteten på anläggningen i alla avseenden.
Bjärred den 7 januari 2011
Styrelsen/Hans Eyrich (ordf.)

