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Bastubad på Hovås Kallbadhus 

Vår bastu ligger ett fåtal meter från havet. Ni har en härlig utsikt över Askimsviken både från bastun 

och avslappningsrummet! Avslappningsrummet har ett bord, några stolar och bänkar att sitta på. 

Prisuppgifter 

 130 kr/person dock minst 750 kr/tillfälle 

 Handdukar 30 kr/person, bokas av er en vecka före ert bastubad. 

 Badrockar 130 kr/person, bokas av er en vecka före ert bastubad. 

 Vi har möjlighet att hyra hit en badtunna. Priset för detta är 4000 kr inklusive transport, ved, 

vatten och rengöring. Tillgängligheten beror på leverantörens tillgänglighet. Meddela oss ditt 

intresse så gör vi gärna en förfrågan! 

Praktiska uppgifter 

 Uthyrningstid är normalt 2 timmar/tillfälle. Önskar du hyra bastun längre, beror det på 

tillgängligheten. Priset är 65 kr extra/person och timme (minst 375 kr).  

 Maxantal i bastun är lämpligen 12 personer. 

 Det är gemensamt omklädningsrum och dusch för damer och herrar. 

 Toaletten i förrummet till bastun används även av sjöbodägare med egen nyckel. 

 Det finns ett litet kylskåp i förrummet. 

 Det finns en hårtork att låna. Den förvaras i skåpet över diskbänken. 

 Inga glas eller glasflaskor får förekomma i eller utanför bastun. Det finns hårdplastglas i 

bastun. Använder ni dessa skall de diskas och åter ställas in i skåpen. 

 Ta med 500 kr kontant i ett kuvert för depositionsavgift. 

När ni är klara 

 Sopor skall tas med efter avslutat bastubad. ”Normala” sopor får lämnas utanför 

restaurangen, fråga personalen var. Vänligen tänk på miljön och sortera glas, burkar och 

sopor. Vi ger er gärna påsar till detta. 

 Fönster skall stängas och låsas med haspen. 

 Ingen städning ingår, utan bastun lämnas i samma fina skick som när ni kom. Det innebär att 

ni tar med era sopor, spolar av golvet i förrummet och skrapar det. 

 Lånade/hyrda handdukar och badrockar lämnas tillbaka på restaurangen. 

 Lås båda dörrarna när ni går om ni har fått låna nyckeln. 

 Vår personal kollar av bastun. Om bastun är korrekt avlämnad och allt helt så får ni tillbaka 

er depositionsavgift. 

Utöka er upplevelse vid havet med ett restaurangbesök hos oss! 

Meddela oss vid bokningen om ni vill boka bord i restaurangen före eller efter ert bastubad (se 

kontaktuppgifter i sidfoten)! Ni är lika välkomna för en kall öl, 

 eller en kopp kaffe, före eller efter badet. Om restaurangen är  

abonnerad så kan vi ofta ordna med enklare catering till bastun. 

Varmt välkomna till oss på Hovås Kallbadhus!  


