
 

 

Ännu en sommar och säsong har passerat på vårat paradis Gustavsbergs 

Camping och det är med visst vemod vi gemensamt städat och stängt årets 

sommarsäsong.  

  

Årets sommar har innehållit de traditionella arrangemangen. Midsommarfirandet 

med jordgubbsbakelse och dans runt stången med levande musik lockade 

rekordmånga medlemmar och gäster, vi räknade över 150 deltagare bara på fikat 

efter dansen. Därefter fortsatte firandet vid grillen och över hela campingen. 

 

Vänskapsveckan på Gustavsberg var välbesökt och bestod av gemenskap, 

grillkvällar och tävlingar såsom familjekamp, pinnespel, boule och aktiviteter 

för barnen. Vi bjöds även på levande musik vid grillen några kvällar. 

 

I år stod NBS som värd för SNF riksmöte och utvecklingskonferens. NBS 

representerades av 8 delegater och styrelsen vill tacka till de som hjälpte till med 

allt praktiskt runt riksmötet, boenden såväl som matservering, städning och 

annat. Vi har fått mycket beröm från både delegater och förbundsstyrelse. SNF 

firade 60 år vilket avlutades med middag på lördagen med tårta och därefter med 

dans till Rockin Boys på terrassen på lördagskvällen. 

 

Kräftskivan är även den en höjdpunkt på sommaren med många besökare på 

campingen och en festlig kväll. Vårat stora festtält var helt fullt denna kväll. En 

vecka därefter hölls surströmmingsskivan med sin speciella doft, medans andra 

bara känner på den och äter något annat som skaldjur eller grillar en köttbit. 

 

Höstmötet: Den 16:e september genomfördes vår höststädning där vi 

tillsammans städade, fejade, plockade undan och stängde campingen för 

säsongen. Styrelsen vill rikta ett stort tack för alla som ställde upp och hjälpte 

till med detta. 

 

Mötet beslutade att campingavgiften för rum/stuga/camping kommer att höjas 

med 20:-/dygn från nästa år. Samtliga övriga avgifter kommer att vara 

oförändrade. 

 

Ekonomin är god, vi hade en minusbudget pga bastubygget men det visar sig att 

vi i stort sett ligger nästan lika mycket plus i förhållande till budget den 31/8 och 

resultatet ser ut att bli bättre än förväntat trots att resten av året innehåller mer 

utgifter än inkomster.  

 



FA: FA-ansvarig vill tacka alla som bidragit i de olika aktiviterna på campingen 

i sommar. / Gro-Mette Wang 

 

Övrigt: Ni som funderar på att skicka in en motion till årsmötet 2018 måste 

säkerställa att den är styrelsen tillhanda senast den 31/12 2017 då motionstiden 

enligt stadgarna går ut. 

 

Inomhusbad 2017-2018: Våra badtider är lördagar mellan kl. 17 och 19 

(insläpp 17.00 – 17:15)  

Datum för bad är: 7/10, 4/11, 2/12, 6/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5. 

 

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

(under 15 år gratis) och 30 kronor för pensionär. Medtag fikakorg. 

Efter badet hjälper dom badande till med grovstädning. 

 

Valberedningen: Vid årsmötet 2018 är följande val aktuella: 

I styrelsen ska ny ordförande väljas (nuvarande Sven-Erik Kilsten) och fyra 

ledamöter. I tur att avgå är Peter Rosencrantz och Gro-Mette Wang, dessutom 

ska två övriga som är vakanta i dagsläget väljas. Ett av dessa är ny mandatperiod 

på två år och ett är fyllnadsval på ett år. 

 

Vi ska också som vanligt välja två revisorer och en revisorsuppleant på vardera 

ett år samt förstås en valberedning på tre personer. 

 

Observera att nomineringar ska ske till valberedningen före årsskiftet enligt våra 

stadgar. Kontakta någon i valberedning, Therese Ståhl (sammankallande) 

therese.stahl78@outlook.com , Alf Prestegård eller Nils Tunströmmer. 

 

Avgifter: Avgiften för vintercamping för de som väljer att låta husvagnen stå 

kvar på campingen under vintern är 800:- och ska vara betald före den 1/10. 

Medlemsavgift för 2018 ska vara betald senast den 31/1 och avgiften för 

säsongscamping ska vara betald senast den 31/1 alternativt delbetalas 31/1, 31/3 

och 31/5 då den ska vara slutbetald. 
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Ansvarig utgivare 

Sven Erik Kilsten, ordförande, campingansvarig 

e-post: ordforande@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 Medlemsregister 

May-Eli Vretling 

e-post: may-eli@vaeraasen.com  

Tfn 070-3248224 

 

NBS Bankgiro 

5670-4455 

 

Bokning campingen 

Tfn 0736-42 52 82 

Eller förhandsboka genom ett mail till. 

reception@gustavsbergscamping.se  

 

 

För Naturistföreningen Bergslagens solsport 

 

 

Per Vretling 
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