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  Information  
   till dig som campar hos oss 

 
 
 
  

Välkommen! 
 

Naturistföreningen Bergslagens Solsport. 
Box 86, 713 22 Nora, tfn 073-642 52 82. 

E-post till Gustavsbergs camping: reception@gustavsbergscamping.se 
 

www.gustavsbergscamping.se 
 

 
 
 

Till slut... 
Är det något under din vistelse som du inte tycker är så bra, framför då detta 
till campingvärden. Det är tillsammans med er som campar här som vi skapar 
en trevlig campingplats. Lämna gärna synpunkter i vår enkät. 
 

Har du frågor kring campingen, om naturism eller vill ha mer information om 
att bli säsongare eller gå med i vår förening, tveka inte att prata med de sä-
songare som redan finns här.  
 

Du skall märka att här råder 
en trevlig och gemytlig atmo-
sfär och att de gärna talar om 
för dig hur det är att tillbringa 
sommaren här på Gustavs-
berg. 

 

VIKTIGT!    
VIKTIGT!    
VIKTIGT!     
 

Rökförbud råder överallt 
inomhus samt på balkonger 
och altaner. Det gäller samtliga byggnader. 
 

Brandskydd. Föreningen NBS arbetar systematiskt med brandskydd. Våra 
hus är numera försedda med brandvarnare och utrymningsvägar. Du som gäst 
och boende ska förvissa dig om dessa som finns anslaget i respektive hus.  
 

Brandsläckare finns utplacerade på området. Tänk på brandfaran när du grillar 
eller använder köken. Ingenting får förvaras eller placeras i allmänna utrym-
men som förhindrar utrymning. Dörrarna till rummen och ytterdörrar får inte 
ställas upp.  
 
Avståndet mellan campingenheter (husvagn/husbil med tält) rekommenderas 
vara minst 4 meter. 
 

Föreningen har det övergripande ansvaret för brandskyddet. Den enskilde kan 
komma att ställas till ansvar för sådana förhållanden som kan anses ha förorsa-
kat eller förvärrat en skada. Om du har frågor om brandskyddet, kontakta cam-
pingvärden. 
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Allmänt 
Gustavsbergs camping drivs och förvaltas av Naturistföreningen Bergslagens 
Solport (NBS). Sedan 1983 arrenderar Naturistföreningen Bergslagens 
Solsport anläggningen av Nora kommun. Den drivs som bad och camping för 
naturister. Hela driften av campingen sköts ideellt av föreningens medlemmar.  
 

NBS är en av de äldsta naturistföreningarna i Sverige med anor från 1936 då 
Nordisk Solsport bildades. NBS är ansluten till Sveriges Naturistförbund SNF 
och därigenom även till Internationella Naturistförbundet INF. 
 

In– och utcheckning sker alltid i vår reception, som sköts av sk camping-
värdar. Det är säsongscampare som i lite olika tidsperioder tjänstgör. Därför 
kan det variera från dag till dag vilken som du kommer att få prata med. Är 
inte campingvärden i receptionen just då, använd vårt mobilnummer  
073-642 52 82 för att kontakta denne. 
 

Avgift för rum, camping och ev. elektricitet betalas före avresan kontant eller 
med kreditkort till campingvärden.  
 

Den dag man checkar ut ifrån campingplatsen skall platsen vara lämnad senast 
kl 12.00. Uthyrningsrum disponeras från kl. 15.00 ankomstdagen och skall 
lämnas städat senast kl 12.00 avresedagen. 
 

Fri klädsel tillämpas på Gustavsberg. Det innebär att alla får vistas nakna hur 
mycket man vill och att var och en själv 
bestämmer om och när man vill vara 
naken eller påklädd. Vid danskvällar vill 
vi dock att samtliga skall vara påklädda.  
 

För övrigt gäller sunt förnuft hur vi upp-
för oss på campingen. Tänk på att alltid 
visa hänsyn mot övriga campinggäster. 
Är du tveksam eller har frågor om 
någonting, kontakta campingvärden så 
hjälper han/hon dig. 
 

Fotografering är i princip tillåtet på campingområdet, men inte på badstran-
den. Det rekommenderas dock att inhämta tillstånd vid ”närgången” fotografe-
ring av nakna personer. Avstå från fotografering om detta väcker anstöt.  
 

Uppställning av tält/husvagnar får endast ske på av campingvärd anvisad 
plats. Bilar får parkeras vid tältet/husvagnen. För att minska trafiken inom 
campingen och öka trivseln, ber vi tillfälliga besökare till campinggäster att 
gärna parkera bilarna på någon av våra parkeringsplatser. 
 
 
 

Säsongscampare 
På Gustavsbergs camping finns det 
möjlighet att hyra sin bestämda 
plats för hela säsongen.  
 

Det är många som gör det och till-
bringar mycket av sin lediga tid på 
Gustavsberg. Många återkommer 
år från år. Campingvärden kan 
hjälpa dig om du har frågor kring 
detta.  
 

Gustavsbergs camping, hi-
storisk återblick 
Sommaren 1982 skrev Naturistföreningen Bergslagens Solsport (NBS) ett 
brev till Nora kommun och anhöll om att få nyttja Gustavsberg som ett eget 
campingområde. 
 

Den 2 maj 1983 klubbade kommunstyrelsen den förhandlingsuppgörelse som 
träffats mellan NBS styrelse och representanter från Nora kommun. 
 

Gustavsberg köptes in av Örebro stad omkring 1930 för att bedriva barnko-
loni.  
 

Verksamheten bedrevs fram till 1975 då Nora kommun köpte marken med 
tillhörande byggnader.  
 

Gustavsberg stod sedan öde i 
åtta år tills NBS 
(Naturistföreningen Bergslagens 
Solsport) tog det i anspråk 1983.  
 
 

Gustavsberg invigdes officiellt 
som naturistcamping och naken-
bad den 2 juli 1983. 

 

1990 var det stora byggåret på 
Gustavsberg. Ny toalett- och 
duschbyggnad byggdes och 60 
campingplatser fick tillgång till 
el.  

Genom åren har arbetet med att rusta upp Gustavsberg fortskridit och gör så 
fortfarande. Många frivilliga har under årens lopp iordningsställt campingen 
till vad den är idag. Alla säsongscampare hjälps åt med städning och underhåll 
för att hålla kostnaderna nere. 
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Priser 
Vi har infört en högsäsong och en lågsäsong med lägre priser övrig tid. Rabat-
ter tillämpas för SNF- och INF-medlemmar samt ännu lägre priser för med-
lemmar i vår egen förening Naturistföreningen Bergslagens Solsport.  

 

Förutom våra campingplatser finns omarkerade tältplatser samt rum och stugor 
till uthyrning. Priser återfinns i en särskild bilaga som finns i receptionen och 
på webben. 

 
 

Platser 
Inom området finns ett hundratal platser för husvagn, husbil och tält. 
Många av platserna är väl tilltagna, cirka 100-120 kvm. 

 

Antal bäddar 
Området har från början varit en barnkoloni och tre av husen finns 
kvar med ca 23 bäddar i uthyrningsrum i varierande storlekar. En del 

av rummen hyrs ut till säsongsgäster. Vi har också stugor med 3-5 bäddar. 
 

Lämna rummet lika snyggt som då Du kom. Rumsgäster som inte städar sina 
rum, debiteras för en städkostnader på 300 kr. 
 

 

El-platser 
Cirka 70 av campingplatser-
na har tillgång till el. 
 

Vatten 
Inom området finns ett fler-
tal tappställen för kommu-

nalt dricksvatten. Dessa är marke-
rade på kartan över campingen. 
 

Toaletter 
I separat hygienbyggnad 
finns åtta vattentoaletter, 
varav en är handikapptoa-

lett. Hygienbyggnaden är gemen-
sam för hela familjen. Under klubbhuset finns även ett mindre kök och toalett. 
 

Duschar 
Inom området finns totalt sju duschar, varav de flesta är samlade i sepa-
rat hygienbyggnad, alla med fritt varmvatten. Hygienbyggnaden är ge-
mensam för hela familjen.  

 
 
 

Tvätt 
Det finns en separat tvättstuga med en tvättmaskin och en torktumlare. 
Dessa kan man hyra för 20 kr per tvätt genom campingvärden. 

 
Bastu 
Alldeles nere vid stranden ligger en vedeldad bastu som man har fri 
tillgång till. Intill bastun finns en separat badbrygga om man vill kyla 
av sig i sjön. Bastun är vedeldad. Är den inte igång och man inte är 

van vid den bör man kontakta campingvärden innan man börjar basta. Bastun 
får ej användas efter kl 24.00, gäller alla dagar. 
 

För barn 
Inom området finns gungor, studsmatta, sandlåda m m för barnen. Hos 
campingvärden kan man låna flera olika spel. 
 
Bollspel 
Det finns stora gräsytor att röra sig på, boulebana m m. Campingvär-
den kan låna ut bouleklot, badmintonutrustning, krocket m m. 
 
TV 
I byggnaderna med uthyrningsrum finns gemensamt TV-rum. 
 
 
Arrangemang 
Det finns en stor 
trevlig gemensam-
hetslokal med vack- er 

utsikt över sjön. Under 
säsongen anordnas olika 
arrangemang både för barn 
och vuxna. Program upp-
sätts på anslagstavlan vid 
toaletterna. 
 

Spis, kök 
För tältgäster finns kök med kokmöjligheter, microvågsugn och ge-
mensamt kylskåp. En frys finns för att lägga kylklampar i. För alla 
campinggäster finns diskplatser med fritt varmvatten både inomhus 

och utomhus. 
 
 
 
  4 5 



Grillplats 
Stor grillplats finns med många fasta bord och skärmtak. Grillplatsen 
ligger vackert med skön kvällssol nere vid sjön. Vi är rädda för att eld 

skall sprida sig. Ett enda ställe för grillning över öppen eld är därför tillåtet; 
grillen nere vid badplatsen. Det är dock tillåtet att grilla med gas eller träkol i 
privata plåtgrillar. 
 

Affärer 
Avståndet till närmaste livsmedelaffär är ca 1,2 km. I Nora finns en 
mängd olika livsmedelsbutiker att välja mellan. I centrala Nora finns bl 
a en gågata och ett torg där de flesta butikerna är samlade. Avståndet dit 

är cirka 3 km. 
 

Kommunikation 
 Busshållplatsen är belägen vid  resecentrum invid veteranjärnvägen. 
Därifrån går det bussar till Örebro och kringliggande orter. I Örebro 
finns allmänna kommunikationsmedel som t ex tåg och flyg för vidare 

transport. Avståndet till Örebro är ca 35 km. Till Nora centrum tar man sig 
från campingen med bil, cykel eller varför inte ta en promenad längs sjön, tar 
cirka 25 minuter. 
 
 

Fiske 
Det finns goda fiskemöjligheter både i Norasjön och i kringliggande 
sjöar. Fiskekort erfordras och kan köpas genom campingvärden eller hos 
turistbyrån i Nora. Fiske är ej tillåtet där man badar.  
 

Hyra roddbåt 
Det finns roddbåt och kanot att hyra genom campingvärden. Vi rekom-
menderar att ni använder flytvästar som finns att låna vid behov. 

  
 
 
Badplats 
Inom campingområdet finns ett of-
ficiellt naturistbad med stora gräsy-
tor, sandstrand, badbrygga och bad-
flotte. Här är alla välkomna att 
komma och bada, även den som inte 
är campinggäst. . 
 
 
 
 

Nattro på campingplatsen. 
Måndag t o m fredag och söndag:  iakttag tystnad mellan kl. 23 – 07. 
Fredags - och lördagskväll:  iakttag tystnad mellan kl. 24 – 08. 
Ev. undantag från dessa regler annonseras på anslagstavlorna. 
 
Rastning av hundar bör ske utanför campingområdet, t ex norr om klubb-
huset. Naturligtvis tar ni själva upp efter hunden. Vid hundbadet kan även de 
fyrbenta svalka sig. Övrig info om djurhållning finns på anslagstavlorna. 
 
 

Hushållssopor slängs väl förpackade i sopkärlen i närheten av reception. 
Glas, plast, plåt, tidningar etc. sorteras av campinggästen och läggs i respek-
tive återvinningskärl. Grovsopor lämnas in på någon återvinningsstation, t ex 
inne i Nora. 
 

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få av våra campinggäster/rumsgäster med 
att hålla Gustavsberg i fortsatt gott skick. Ta reda på ditt eget skräp och sköt 
det rum eller den plats du hyr på bästa sätt, så att vi behåller vår fina miljö. 
 

Porta-Potti och spillvatten får endast tömmas på avsedd plats. Speciell 
utslagsback finns till höger vid toalettentrén och norra parkeringen vid Klubb-

huset, här finns även möjlighet för husbilar att tömma spillvattten. 
 

Eftersändning av post görs till adressen:  
Gustavsbergs camping, 713 32 Nora. 
 

 

Öppettider 
Campingsäsongen startar första helgen i juni och avslutas sista helgen i 
augusti. (För säsongscampare gäller 15 april till 30 september). 
 

 

Förening 
Gustavsbergs camping drivs och 
förvaltas av Naturistföreningen 
Bergslagens Solsport. 

 
INF-pass 
Det krävs inget INF-pass för 
att campa på Gustavsberg,  

men ta med passet ändå, så har du 
möjlighet till våra rabatterade priser. 
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