
MOTION TILL BRF HJÄLMAREN rönETINGSSTÄTTIITTIIN

DEN 2018-06-09

Jag önskar att motionen tas rrpp i sitt sammanhang.

MolON RIUCÄeruDE BASTU
Bastu i spalokalen

Bakgrund
Några medlemmar har påtalat informellt att en bastu i foreningen skulle uppskattas.

Därmed vill jag lägga fram till stämman att foreningen inftirskaffar n IR-Bastu.

Varör jag ftireslår en IR- Bastu framftir en vanlig "Klassisk" bastu, dr att en klassisk bastu tar lang tid att

värma upp samt är en fast installation där en måste installera ventilation etc.

Motivation till fiirslaget:

Medlemmar har påtalat ett intresse av en bastu.

Bastu ökar attraktiviteten på foreningens bostäder och därmed eventuellt värdet vid ftirsäljning av

bostadsrätter.

Bastubad, särskilt IR-Bastu, ?ir hälsofrämjande, ökar välbefinnandet, lindrar smärta" ökar

blodcirkulationen och åir terapeutiskt.

IR- Bastu till skillnad från en klassisk bastu åir lätt att installera, kräver ingen ombyggration, kräver ej att

vi måste tänka på ventilation eller byggnadstekniska frågor, den iir lätt att flytta vid behov, drar väldigt

lite energi, samt blir varm att använda inom 2 minuter fran påslagning.

Förslag: Att en IR- Bastu inftirskaffas och placeras nere i SPA-avdelningen.

Därför yrkar iag:
-Att det på föreningsstämman 2018 beslutas att inftirskaffa en IR-Bastu lor minst 4 personer till
fiireningens gemensamma SPA.

-Att styrelsen infor stämman tar fram ett preliminärt kostnadsftirslag på detta i sitt svar på denna Motion.

Malmö lördagen den 2018-03-31

Marina Nilsson
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Svar på inkommen motion gällande IR-Bastu:

Styrelsen har sett över forslaget och sett att pris ftir IR-Bastu är överkomliga.
Kostnad for bastu samt installation skall ej kosta mer än 35,000 kr.
Styrelsen anser att beslut om IR-Bastu kan tas av medlemmarna på årsstämman 2018.

Se pisexemplar nedan:

https://www. luxway.se/bastu-infraroed-foer-5-8-pers/46-bastu-sauna-relax-lux-ceder.html

SAUNA RELAX LUX VÄNSTER CEDERTRÄ

24 995 kr

26€95-k+

Bastuns yttermått.

Längd : 2100 mm
Höjd : 2000 mm
Bredd : 1400 mm

På lager: Ca2-3 dagars leveranstid

Frakt: 1200:-kr lhela Sverige

Elektronisk s$,rning, ställbar effekt, 70,80, 90 eller 100%.

Timer styrning 0-60 min
Inkluderar Radio med hö gtalare och USB/CDA4P3 -anslutning

För 5-6 personer.

Spotlight tak insida/

Färg terapi

Ventilationslucka med fl iikt,
Hrirdad glasdörr i fullängd.

BASTU VÄRM ESPECI FI KATION:

10 st Vitae fullspektrum - 3020w.
Micronlängd: 0,78-1 0 Um
Vanlig stickkontakt. svensk jordad
Temperaturreglering 1 8-60 grader.

Träslag 1:a sort Red Cedar från Canada.
lnstallationstid ca 3 timmar.



https://www.luxway.se/bastu-infraroed-foer-3-4-pers/1 38-bastu-delfi-for-4-personer.html

DETFI 4 PERSONER

20 995 kr

Yttermått:
Längd: 1800 mm exkl. taklist
Höjd : 1900 mm

Djup : 1200 mm exkl. taklist
Inklusive taklist: Längd:1850 mm, Djup: 1250 mm

Leveranstid:2-3 dagar (Finns i lager)

Fraktkostnad 1200:-kr I hela Sverige

Bastu Delfi infraröd bastu fiir 4 personer

Utrustad med Carbon Wave 360 grader värmepaneler i 4 lagers carbon ftir en effektivare
spridning av infraröd värme .

2 st extra värmeaggregat av IR Ceramic medftiljer.

BASTU.SPECIF'IKATION :

Elektronisk styrning invändigt.
Timer styming 0-80 min.
Färgterapi
Viirmebestrindig stereo & högtalare med
Cd spelare/ Radio FM/AM.
Spotlight insida och utsida.
Läslampa insida.
Ventilationslucka ftir friskluft .

Härdad glasdön i fulkingd.
Temperatur reglering I 8-60 grader.

BASTU-VÄRMESPECIFIKATION :

Total effekt: 2450W.
Viirmeaggregat: IR carbon + Extra IR ceramic.

Träslag 1:a sort hemlock fran Canada.
Installationstid ca 2 timmar.


