Bastu med rogivande
avslappningsrum
Bastubadandet bör
kombineras med
duschmöjlighet och ett relaxrum
med vilsam miljö där kroppen får
svalna och man kan njuta av
något kallt att dricka. Är utrym
met trångt kan det visuellt för
storas, som i vårt fall, med en
stor väggbild. Vårt seglingsin
tresse g jorde valet enkelt, en
häftig havskappseglingsbild.
Av Leif Qvist
Hittar du inget som passar i
tapethandelns fondsortiment finns det specialföretag som
kan förstora vilken bild som helt till önskat mått.

bastu

föRBEREDELSE
En fondtapet med havs
kappsegling passar bra in i
vår spamiljö. Vi skaffade två
bekväma däckstolar med
dynor och serveringsbricka
på armstödet. De finns att
köpa i teak eller det lite bil
ligare alternativet rödbok.
Bekväma sittdynor ingår
och vi valde beigevita men
marinblå passar också bra.
En stor palm ville vi ha som
vajar över stolarna. Det ger
den rätta sommriga känslan
av sol, vind och vatten. för
att den skall trivas behövs
kanske en extra belysning
och en planteringskruka
med automatbevattning.
Mitt emot har vi snickrat en
bänk med bastutrallvirke på
sittytan och öppna fack för
handdukar mm.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

källarbastu ryms nog i många
villor men kanske inte ett
relaxrum intill duschen. En
utbyggnad till villan blir dyra
kvadratmetrar och är givetvis
ett bygglovsärende. numera
tar kommunens byggnads
nämnd både längre tid och
högre avgifter för att behand
la en ansökan om tillbyggnad.
Berörda grannar ska också
lämna skriftligt godkännande
innan ditt bygge kan starta.

Du behöver några massiva
furuskivor och trälister för
bänksnickrandet. Verktygen
du behöver är såg, mått
band, snickarvinkel, ham
mare, penna, slippapper,
borrmaskin, lim och skruv.
Du behöver även vit lasyr
färg till bänken men de fem
sittribborna får bli natu
rella.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

Bänken snickrar du som
är lite snickarkunnig på en
kväll och sätter samtidigt
upp fondbilden löst hängan
de eller med lim.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

fondbilden uppskattar jag
till ca 1 000 kr, materialet till
bänken ca 1 500 kr.

Räven
från
Bättre hems
logotyp

Hit smiter man gärna undan
för att följa teves fotbolls
sändningar med någon
kompis.
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Bättre då att placera en 15
kvm bygglovsfri friggebod
på tomten. Bastun kan bli
2 × 3 meter alltså 6 kvm. Det
ger 9 kvm till en relaxdel,
vilken är som ett normal
stort sovrum och räcker
gott och väl till vårt relax
rumsförslag.
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1. Det här behövs till vårt bänkbygge: 1 st botten massiv furuskiva 18 × 400 mm,
längd 1 600 mm. 5 st sidor massiv furuskiva 18 x 400 mm, längd 400 mm. 7 st furu
tralläkt 22 × 70 mm, längd 1 600 mm. 2 st sockel furu 22 × 45 mm, längd 1 550. 2 st
sockel furu 22 × 45 mm, längd 350 mm. ca 100 träskruv försänkt självborrande,
längd 40 mm. Vit trälasyrfärg ca 0,5 liter + pensel och trälim.

2. Såga till alla bitar enligt måtten. Jacka ur
sidornas bakre över och underkant för långsar
garna.
3. Mät ut sidornas läge och limma fast
långsargarna och botten. kolla med
snickarvinkel att det blir rakt.
4. Skruva ihop sockeln och limskruva
fast.
5. Lasyrmåla. Sist limskruvas
bräderna.
6. Så här kan den färdiga relaxmiljön
se ut.
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