
  uppdaterad: 15.2.2019 
 
 

 

 

ANVÄNDNINGSREGLER FÖR STRANDBASTUNS BALJA 

Läs dessa anvisningar noga innan ni använder Strandbastuns balja. Om baljan eller kaminen skadas 
på grund av att användningsreglerna inte följts är den som hyr ansvarig för skadorna. 
Du kommer väl ihåg att det för att inte skada gårdsplanen är vid vite förbjudet att använda 
flyttbara baljor vid strandbastun. 
 
 

Viktigt 

Tänd aldrig kaminen om värmerören inte helt och hållet är täckta med vatten! 
Minimivattenpåfyllningen är 5 cm ovanom det övre värmeröret. 

Töm baljan på det varma vattnet så fort ni inte längre använder den! 
Om vattnet får svalna först kan det frysa till i avloppsbrunnen. 
 

Bruksanvisningar – ibruktagande och användning: 

1. Öppna låsen på baljans lock och lyft det tillsammans till sidan. Locket är tungt, och det 
behövs 2 - 3 personer för att tryggt kunna flytta det. 

2. Koppla slangen till vattenuttaget under skyddstaket. Placera slangen i baljan och öppna 
vattenkranen.  

3. Fyll baljan helt med vatten. Vattnet är redan lagom varmt, så det är ingen brådska med att 
tända kaminen. 

4. När baljan är full, alltså när vattenytan åtminstone ligger helt ovanför värmerören, kan du 
öppna låset på kaminen, tömma askan i den vita askhinken och tända kaminen. För att 
underlätta rengöringen kan man lyfta isär gallren i kaminen. 

5. När flera personer samtidigt stiger upp ur baljan, se upp så inte vattennivån sjunker så 
mycket att värmerören inte längre är vattentäckta. 

6. Håll igång en svag eld i kaminen för att hålla vattnet i baljan varmt. 
 

Bruksanvisningar- att avsluta användningen 

1. När ni slutat fyllan baljan, öppna tömningskranen bredvid kaminen och lämna den öppen. 
När vattnet som töms är varmt fryser inte avloppsbrunnen igen på vintern. Den nya baljan 
töms märkbart snabbare än den gamla. 

2. När baljan är tom ska den sköljas med slang och ytorna ska borstas lätt. Skyffla resten av 
vattnet till avloppet med skrapan. 

3. Kom ihåg att stänga av tömningskranen. 
4. Försäkra dig om att det inte längre brinner i kaminen när vattnet har tömts. 
5. Återlämna städredskapen på sina platser. 
6. Lyft locket på plats (2 - 3 personer) 
7. Lås baljans lock (två lås) 


