
 

Säsongen 2017 

Äntligen är säsongen som vi väntat på hela vintern här. Husvagnar, förtält och uteplatser görs 

iordning, campingen fejas och fixas, grillarna tänds och gästerna anländer.  

Vårmöte, extra årsmöte och städdag inföll den 7/5. Föreningen bjöd på korv med bröd samt 

kaffe i samband med mötet och föreningen tackar alla våra flitiga medlemmar som bidrog 

med ett mycket gott arbete att göra iordning campingen inför sommaren.  

Både till påsk och till städdagen fanns många medlemmar och säsongare på plats på 

campingen trots att vårvärmen lyste med sin frånvaro. Efter den kalla våren drog dock 

säsongen igång på allvar till Kristihimmelfärds-helgen då vi fick riktig högsommarvärme 

och campingen fylldes med mängder av gäster och medlemmar. Vattentemperaturen lämnar 

dock fortfarande en del att önska för oss som inte är inbitna kallbadare. 

 

 
Nyrenoverade bastun. 

Vår vedeldade bastu har fått en helrenovering under vintern och har numera dusch, inglasad 

veranda, nytt bastuaggregat och utsikt över Norasjön inifrån bastun. Dessutom har den blivit 

något större invändigt.  

 

Trumön  

Förutom Gustavsbergs camping har föreningen också ett nakenbad kallad Trumöbadet som 

du kan besöka bara för att sola och bada. Badet är beläget på en halvö i sjön Multen som är 

belägen ca 4 mil från Örebro och 6 km från Mullhyttan. Välkommen även hit! 

 

Arrangemang 

Planerade arrangemang på Gustavsbergs camping 2017: 



23 juni. Midsommarfirande 

kl 9:00 Stången kläs. Hjälp till att plocka blommor kvällen innan eller tidigare på 

morgonen! 

kl 15:00 Dans runt stången och fika vid grillplatsen 

kl 19.00 Knytis vid grillen 

kl 21:00-24:00 Dans på terrassen 

Bastun är öppen till kl.24:00 

11 -14 juli. NBS Vänskapsdagar 

(Detaljerat program kommer, se hemsidan samt anslag på campingen). Räkna 

med lotterier, knytkalas vid grillen, tävlingar m.m. 

22 juli. Campingmöte 

Lördagen den 22 juli kl. 14:00 är det campingmöte på Gustavsbergs camping i 

Nora. Campingmötet anordnas för att informera om aktuella frågor till samtliga 

campinggäster. Efter mötet bjuder vi alla deltagare på fika. Ingen föranmälan 

krävs. 

27-30 juli. SNF riksmöte 

Sveriges naturistförbunds riksmöte genomförs hos oss på Gustavsbergs camping. 

12:e augusti. Kräftskiva 

Kl.18:00 Vår traditionella kräftskiva. Allt ätbart räknas som kräftor. Knytis vid 

grillen. Kanske får vi även några överraskningar under kvällen. Därefter är 

bastun som vanligt öppen till kl.24. 

19:e augusti. Surströmmingsskiva 

Kl.18:00 Knytis vid grillen. Kom och umgås och ha trevligt så här på 

sensommaren. Självklart räknas allt ätbart som surströmming.  

Med reservation för ev. ändringar. 

 

Spontana arrangemang som trubadurer/livemusik, aktiviteter och musikquiz förekommer 

under hela sommaren.. Håll utkik på anslagstavlorna på campingen samt vår webbplats.   

 

Kallelse till höstmöte i Naturistföreningen Bergslagens Solsport, NBS.  

Lördagen den 16 september 2017 kl. 14:00 på Gustavsbergs camping i Nora.  

Dagen inleds med höststädning av campingen kl. 9:00. Föreningen bjuder sedan på fika från 

kl. 13:30 innan mötet börjar kl. 14:00.   

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. 



Badtider till höstens inomhusbad kommer så fort det är klart med kommunen, så håll dig 

uppdaterad 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 så att vi kan njuta av att kasta 

av oss kläderna. 

Ansvarig utgivare 

Sven-Erik Kilsten 

e-post: kilsten@hotmail.se  

tfn: 070-631 33 04 

Kontakt med styrelsen 

e-post: styrelsen@gustavsbergscamping.se 

Hemsida Naturistföreningen Bergslagens Solsport 

www.scandinavianaturist.org/Bergslagen 

Hemsida Gustavsbergs naturistcamping 

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

www.gustavsbergscamping.se 

Kassör och Medlemsregistret 

May-Eli Vretling 

e-post: may-eli@vaeraasen.com  

Tfn 070-324 82 24 

NBS Bankgiro 

5670-4455 

Bokning campingen 

Tfn 0736-42 52 82 

Eller förhandsboka genom e-post till: 

reception@gustavsbergscamping.se  

 

För Naturistföreningen Bergslagens solsport 

 

         

     Per Vretling 

http://www.scandinavianaturist.org/Bergslagen

