
Floda, 29 februari 2020

Motion till Näshulta-Österby Samfällighetsförening s årsstämma 2020.

NYETABLERING AV EN GEMENSAM VEDELDAD 
BASTU I ANSLUTNING TILL BADPLATSEN

Bakgrund

Vi är många som njuter av och använder föreningens badplats och gemensamma område 
vid Näshultasjön.

En gemensam bastu skulle bidra till att förlänga den naturliga badsäsongen 
och dessutom erbjuda ytterligare en dimension till stuglivet och gemenskapen i 
samfällighetsföreningen. Möjligheten till bastubad vid Näshultasjön skulle enligt min 
mening bidra till ökad trivsel och social samvaro samt bidra till att stärka områdets 
attraktivitet.  

Förslag

Jag föreslår att stämman beslutar att antingen ge styrelsen i uppdrag att 

- anlägga en bastu (alternativ ett) enligt förslaget nedan eller motsvarande till en 
maximal kostnad om 120 000 kr 
- alternativt att utreda förutsättningarna och möjligheten att bygga eller låta uppföra en 
bastu (alternativ två) och lägga fram ett förslag till beslut. 

En bastu i anslutning till vattnet saknar möjlighet till elanslutning, jag föreslår därför en 
vedeldad bastu. 



Mitt förslag är att vi uppför en monteringsfärdig bastu som till exempel denna från 
Bastushoppen (http://www.trabyggarna.com/produkt/bastustuga-funkis-12-m2-
monteringssats-dubbeldorr/):

 

Funkis 12m2 är en modernare bastustuga, där relaxdelen är större än i 8,5. Man ryms upp 
till sex personer i bastun, djupet gör att man kan få bastulavar i vinkel fram mot aggregatet 
som ger 2 extra sittplatser. Generöst antal fönster och glasad par-ytterdörr som ger rymd 
utöver det vanliga i stugan. 
Mått: 4880 mm x 2470 mm

Bastudel: 2070 mm x 2380 mm
Omklädningsdel: 2745 mm x 2380 mm
Kubik bastu: ca: 11 m³
Vikt: ca: 1700 kg

I denna variant ingår vedeldad kamin Harvia 22 RSST, Steel med inbyggd vattentank, 
rökrör WHP 1500 med ytter- och innertakstätning, anslutningsrör, betongplattor som 
värmeskydd mot golv, skyddsplåtar mot vägg, bastusten. 

Pris: 60 700 kr. 

Det tillkommer kostnader för frakt (ca 3 000 kr), spik och skruv, isolering, plintar till 
grunden, altan samt färdigt ytskikt på taket samt eventuella kostnader för montering. 

Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt alternativ ett eller alternativ två i 
förslaget.
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