
 

 

 

Säsongen 2018 

är igång på allvar och vi hälsar nya som gamla medlemmar välkomna i NBS. 

Vilken försommar vi fick, med temperaturer över 25 grader och över 20 grader i 

Norasjön, det gjorde att vi fick en bra start på säsongen. 

Vi öppnade officiellt den 27 maj men vi har haft besökare redan tidigare. 

Eftersom verksamheten bedrivs ideellt har vi möjlighet att anpassa oss och ta 

emot gäster även om inte receptionen har några öppettider. 

Lördagen den 5 maj var det vårstädning. Många hjälptes åt och det pyntades och 

fejades såväl utomhus som inomhus. Tack alla ni som hjälpte till att göra 

campingen vårfin. Efter detta bjöd föreningen på fika i samband med vårmötet. 

Sen samlades säsongscampare till knytis vid grillen. Protokoll från mötet finns 

på webben. 

Trumön 

Förutom Gustavsbergs camping, driver föreningen också ett nakenbad kallat 

Trumöbadet. Badet är beläget på en halvö i sjön Multen som är belägen ca 4 mil 

från Örebro och 6 km från Mullhyttan. 19 maj var det vårstädning där. 

 

Program 2018 

 

22 juni Midsommarfirande. 

 

Kl. 10:00 samlas vi vid badplatsen för att klä stången 

Kl. 15:00 är det dans runt midsommarstången, medtag egen kaffekorg. 

Kl. 19:00 är det knytis vid grillen. 

Kl. 21:00 är det dans på Terrassen. 

 

10–14 juli har vi Gustavsbergs vänskapsdagar 

 

Tisdag 10 juli Pysseldag för barn Samling i Ararat kl. 10.00 för att pyssla. 

Fika vid 11.00 för barnen. 

Kl. 18.00 Vi ses vid grillen och har det trevligt tillsammans.                          

 

Onsdag den 11 juli Kl. 10.00 Pinnespel på Sjöängen, anmäl dig på listan. Går 

även bra att anmäla dig på plats.  

Kl. 18.00 Grillen är glödhet så kom och grilla! Prisutdelning i pinnespelet. 

Kanske någon kan tänka sig att spela och sjunga något helt spontant.  



 

Torsdag 12 juli Kl. 10.00 Boulespel, boulebanan bakom receptionen, anmäl dig 

på listan så vi kan få ihop lagen. Listan tas ner 30 minuter innan spelstart.  

Kl. 18.00 Nu grillar vi och när vi är mätta kör vi ett musikquiz. Resultaten från 

förmiddagens boulespel presenteras.  

 

Fredag 13 juli Lottförsäljning under dagen  

Kl. 10.00-12.00 Gå en spännande tipspromenad, den utgår från Arken.  

Kl. 18.00 Maskerad med valfritt tema, som pågår hela kvällen. Vi träffas vid 

grillen där vi äter och trivs. Vinnare av tipspromenaden presenteras. 

Lotteridragning  

Kl. 21.00 ca Dans och samkväm i festlokalen. Vi börjar med att utse bästa 

maskeradutstyrsel.  

Varmt välkomna! 

Lördag 14 juli 3 kamp för barn, samling vid boulebanan kl 14.00 

 

 

21 juli kl. 13:00 är det Campingmöte. Detta anordnas för att informera om 

aktuella frågor till samtliga campinggäster. Efter mötet bjuder vi alla deltagare 

på fika. Ingen föranmälan krävs. Medtag egen kaffekopp. 

 

 

11 augusti kl. 18:00 har vi vår traditionella kräftskiva med knytkalas vid grillen.  

Ta med dom läckra skaldjuren och kom. Kvällen bjuder på överraskningar.  

 

25 augusti kl. 18:00 är det surströmmingsskiva, allt ätbart räknas som  

surströmming. Vår erfarenhet är att det brukar skapas ett alternativ för de som 

hellre äter något annat, t ex skaldjur.  

 

22 september. Höststädning kl. 9:00  

Höstmöte för medlemmar i NBS kl. 13:00.  

Kaffe serveras från kl. 12:30 på terrassen.  

 

Därutöver tillkommer spontana fester och aktiviteter under hela 

sommaren vid vår grillplats som är den naturliga samlingsplatsen (vid dåligt 

väder i tältet eller föreningslokalen Ararat). 

Håll utkik på webben www.gustavsbergscamping.se eller anslagstavlor på 

campingen. 

Med reservation för ev. ändringar. 
 

 

 



 

 

Kallelse till höstmöte i Naturistföreningen 

Bergslagens Solsport, NBS. 

 

Lördagen den 22 september 2018 kl. 13:00 

på Gustavsbergs camping i Nora. 

Dagen inleds med höststädning av campingen kl. 9:00. 

Föreningen bjuder sedan på fika från kl. 12:30 innan mötet börjar kl. 13:00.  

 

Höstmötets huvudsakliga uppgift är att informera om det ekonomiska 

läget och besluta om avgifter för nästkommande år.  

Motioner till höstmötet inlämnas senast en månad innan. 

Alla medlemmar i NBS är välkomna 

 

Styrelsen informerar 

Inomhusbaden fortsätter i Nora 

Simhall Oktober-Mars 

 

Våra badtider är lördagar mellan kl. 17 och 19 

(insläpp 17.00 – 17:15) Första baddag för hösten är 6 oktober sen följer  

3 november och 1 december blir sista baddagen för hösten. Vi börjar efter jul  

5 januari, 2 februari och sista baddagen i vår är 2 mars 

Samma pris som tidigare d v s 50 kronor för vuxen, 20 kronor för barn 

(under 6 år gratis) och 30 kronor för pensionär. Medtag fikakorg. 

Efter badet hjälper dom badande till med grovstädning. 

Välkomna till naturistbad i Nora. 

 

Uppdateringar sker på webben. Naturistföreningen Bergslagens Solsport 

Vi i Naturistföreningen Bergslagens Solsport vill önska alla medlemmar en 

underbar naturistsommar. Vi hoppas på en lång varm och solig sommar, likt maj 

månad som vi nu haft, så vi kan njuta av att kasta av oss kläderna. 

 

 

 

 

 

 

http://www.scandinavianaturist.org/Bergslagen


 

Ansvarig utgivare 

Sven Erik Kilsten, ordförande, campingansvarig 

e-post: ordforandenbs@gustavsbergscamping.se   

tfn: 0706-313304 

 

Kontakt med styrelsen 

e-post: styrelsen@gustavsbergscamping.se 

 

Hemsida NBS 

www.scandinavianaturist.org/Bergslagen 

 

Hemsida Gustavsbergs camping 

Här kan du hålla dig uppdaterad på vad som händer på campingen som NBS 

driver. 

www.gustavsbergscamping.se 

 

 

Kassör och Medlemsregistret 

Siv Johansson 

e-post: kassor@gustavsbergscamping.se 

NBS Bankgiro 

5670-4455 

 

Bokning campingen 

Tfn 0736-42 52 82 

Eller förhandsboka genom ett mail till. 

reception@gustavsbergscamping.se  

 

För Naturistföreningen Bergslagens solsport 

Susann Kumm 
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