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Länk till årsmötet: https://meet.google.com/svz-vyqb-aqz

Tänk er en besökare som står vid statyn Hästen vid Hästepallarna en vacker vinterdag i
februari 2021. Besökaren betraktar det fina konstverket av Mohannad Soleman och
inhämtar kunskapen att konstverket symboliserar frihet och styrka. Vår besökare låter sig
imponeras av att Uddevalla kommun är så framsynt att man satsar på offentlig konst som
berikar den vackra fjordmiljön.
Besökaren låter sin blick svepa över de vita vidderna av is och snö som täcker fjorden ända
bort till Uddevallabron, även den ett konstverk att glädjas åt.
Det är helt stilla. Men - så ser vår besökare en rörelse bortåt Gustafsberg. Hen tar fram
kikaren och ser att någon har sågat upp en vak. Och där borta kommer det två damer som
med beslutsamma steg lämnar en byggnad iförda badrockar och närmar sig badstegen vid
vaken. Resolut tar de ett endorfinhöjande dopp i isvaken innan de går in i byggnaden vid
småbåtshamnen.
Besökaren tar för givet att den insiktsfulla kommunen har främjat ett kallbadhus med bastu
och lokal för trivsamma samkväm för hugade badare.
Så är inte fallet… än!
Men Uddevalla Kallbadare strävar efter just detta och vi tillsammans med kommunen och
andra aktörer är vårt mål att skapa en samlingspunkt med kalla bad och värmande bastu.
Föreningen Uddevalla Kallbadare är skapad för att driva på för ett nytt Kallbadhus i vår stad.
Sedan februari 2020 har vi hyrt lokal med bastu av stiftelsen.
Bastun har blivit en framgångsrik plattform för medlemsrekrytering, och ett rum tillsammans
med den härliga yttre miljön, för badare att utöva sitt lystmäte.
Vi har valt att hålla avgiften för bastubad så låg att alla medlemmar ska kunna unna sig att
njuta av bastu i kombination av bad,
Pandemin har satt käppar i hjulet även för Uddevalla Kallbadare. Vi har varit nödgade att
begränsa antalet badare i bastun. Detta har skapat ett stort tryck på bokningarna och vi i
styrelsen är tacksamma över att medlemmarna har visat förståelse för detta.
Vi har tillfört ett bokningssystem som gett oss förutsättning att kunna ha verksamheten
öppen trots påförda restriktioner.
Post corona jobbar vi vidare i processen för ett framtida Kallbadhus och utvecklar
föreningen med sociala aktiviteter runt baden. Vi ser fram emot att återigen få organisera
evenemang med friska bad i fjorden!
Styrelsen har under året hållit mötena med vederbörligt avstånd och de senaste mötena via
länk.
Styrelsen för Uddevalla Kallbadare vill tillföra en flotte med bastubyggnad i väntan på ett
definitivt Kallbadhus. Vi har fått in offerter för helhetslösning men vill helst skapa lokal
förankring med kombination av sponsring, skolprojekt och ideellt arbete. Vi har sökt bidrag
till en bastuflotte, som vi ser som interimslösning innan vi kan skapa vårt kallbadhus, hittills
utan att erhålla medel. Men vi fortsätter vår strävan efter finansiering
Utformningen av bastuflotten skall absolut harmoniera med den kulturella miljön i
Gustafsberg.

Så… i en icke alltför avlägsen framtid kan stolta medlemmar visa upp ett trivsamt och
hälsobringande Kallbadhus till besökare vid fjorden!
För styrelsen, som ovan
Per Östenberg

