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Kom-ihåg-lista för medlemmar 2023 

Medlemsavgifter 
Föreningen skickar ut bankgiroblankett med förtryckt OCR-nummer för inbetalning av 
medlemsavgift. 

 

 

 

* Familj = samtliga personer är skrivna på samma adress. 

 

Senaste tidpunkt för betalning av medlemsavgiften är 2023-02-28  
 
 
Medlemskortet (plastkortet) fungerar år efter år och behöver inte bytas. Det 
återaktiveras varje år efter registrerad betalning. Avgiften gäller per kalenderår.  
Att ersätta borttappat kort kostar 50 kr. 
Medlemskort berättigar till fritt tillträde till badanläggningen (utomhus) året runt samt 
basturabatter till avgifter enligt nedan. 
 

Klippkort och Bastukort 
Medlem köper klippkort respektive bastukort i kassan och betalar med bankkort eller 
Swish. 

 

 

 

 

Medlem som har klippkort kan bjuda gäst som inte är medlem genom två klipp för 
gästen. 

Medlem utan klippkort eller bastukort betalar 50 kr för inträde till bastubyggnaden. 

Barn upp till 12 år har gratis inträde till badet i vuxens sällskap. 
 

Hyttavgift  
Har du hyttplats sedan tidigare? Betala hytthyran, 400 kr, till Bg 748-8455  
senast 28 februari då hyttplatsen annars blir förverkad och direkt går vidare till 
kölistan (många står i kö!). Inga påminnelser skickas ut. Kontrollera noga ditt namn 
och hyttnummer.  

Har du ännu ingen hyttplats men vill ha? Kontakta hyttansvariga på  
hyttplats@raabadarna.se eller lämna ett skriftligt meddelande i kassan. 

Medlemsavgift enskild 250 kr 

Medlemsavgift upp till 12 år 0 kr 

Medlemsavgift familj* 500 kr 

Klippkort (10 klipp) 400 kr 

Bastukort, helår 1 900 kr 

Bastukort, halvår 1 100 kr 

Bastukort, kvartal 700 kr 
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Observera att varje person som på något sätt utnyttjar en hytt ska betala avgift.  
 

 

Adressändring 
Meddela adress-, telefon- eller e-postadressändringar via e-post 
styrelsen@raabadarna.se eller skriftligen i kassan.  
 
Meddela din e-postadress på registrera@raabadarna.se. Du får snabbare information 

om föreningen. 
 

 

 

Öppettider 

Bastuns ordinarie öppettider (reservation för tillfälliga 

ändringar): 

 

Hyra bastun 

Hyra av bastun kostar för medlemmar 1 400 kr. 

Anmäles via e-post till bokabastun@raabadarna.se  

 

 

Övrigt 

• Barn under 3 år får, av hälsoskäl, INTE vistas i bastun. 

• Vill du nyttja dusch- och bastubyggnaden? Då måste du betala bastuavgift. 
Gäller även för toalettbesök inomhus samt vatten- och kaffekokning.  

• För aktuell information se www.rååbadarna.se , informationsskärmarna i 

bastubyggnadernas relaxavdelning samt föreningens Facebooksida.  
 

 

Badet är kontantfritt och betalning sker med bankkort eller Swish. 

 

Föreningen Rååbadarna 

Batteritorget 1 

252 70 Råå 

Tel. till kassan: 0723 230084 

e-post: styrelsen@raabadarna.se 

Websida: www.rååbadarna.se 

 

Måndagar 16.00 – 20.00 

Tisdagar 13.00 – 20.00 

Onsdagar 13.00 – 20.00 

Torsdagar 13.00 – 20.00 

Fredagar 13.00 – 20.00 

Lördagar 08.00 – 16.00 

Söndagar 08.00 – 20.00 
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