
 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2021 
Den 27 mars var det tänkt att NBS årsmöte, som vanligt, skulle hållas på 

Åkerby herrgård. NBS styrelse har tidigare beslutat att årsmötet flyttas till den 

28 augusti.  Vi får hoppas att vi då har besegrat denna pandemi och att årsmötet 

kan hållas då. 

                                                                

Campingen 
Vi närmar oss snabbt en ny säsong och vi hoppas att det blir en fantastisk 

sommar och en gemytlig stämning på campingen.  

 

Det kommer, som vanligt, att finnas mycket arbete som ska göras i år men om 

alla hjälps åt, var och en efter bästa förmåga, så ska vi klara det.  

 

Campingen är öppen för våra gäster 1 juni – 31augusti. Under för- 

och eftersäsong är receptionen då oregelbundet bemannad. Ring 

campingtelefonen 073-642 52 82 för närmare besked. 

 

Boka plats på webben 
I år är andra året vi använder vårt bokningssystem Sirvoy som hanteras via 

webben. Systemet har varit lätt att använda för både campingvärdar och bokande 

gäster.  

 

Möjlighet att enkelt boka campingplats, stuga eller rum på webben finns. Du kan 

förstås även ringa till receptionen och boka plats. Telefonnumret dit är 073-642 

52 82. Kom ihåg att vara ute i god tid, särskilt om du tänker boka till juli och 

midsommar. Se kontaktmöjligheter för bokning nedan. 

 

Priser och Bokning | Gustavsberg Naturistcamping (scandinavianaturist.org) 

0736-42 52 82 

Eller förhandsboka genom ett mail till. 

reception@gustavsbergscamping.se  

 

Varmt välkommen till oss på Gustavsbergs camping i sommar! 
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Vårstädning och vårmöte 
Våren är på väg och i början av maj är det dags för oss att göra i ordning för 

sommarens sol och bad. Först är det samling på Gustavsbergs camping, då vi 

fördelar uppgifter för att städa såväl utomhus som inomhus. Efter fullgjort arbete 

bjuder föreningen på fika. 

 

Varmt välkomna att hjälpa till och njuta av gemenskapen! Brukar alltid vara 

fantastiskt trevligt! 

 

Kallelse till vårmöte 
Medlemmarna i Naturistföreningen Bergslagens Solsport kallas härmed till 

medlemsmöte lördagen den 8 maj 2021 kl 13.00 på Gustavsbergs camping i 

Nora. Föreningen bjuder på fika i anslutning till mötet cirka kl 12.30. 

 

Glöm inte att boka plats om ni tänker övernatta, såvida ni inte har säsongsplats 

förstås. Kom och gör din röst hörd, det finns en uppgift för alla som vill. 

 

Skulle vårstädningen och vårmötet också bli uppskjutna, på grund av 

coronaviruset, kommer medlemmarna att informeras.  

 

Planerade arrangemang på Gustavsbergs camping 2021 
Maj 8  Vårstädning på Gustavsberg – Vårmöte NBS 

Juli 24  Campingmöte 

September 18 Höststädning och höstmöte 

 

Alla övriga arrangemang är inställda på grund av rådande pandemi. 

 

Medlems- och säsongsavgifter för 2021 
Medlemsavgifter enligt följande: 

- Säsongsavgifterna lämnas oförändrade inför 2021 

- Campingavgifterna lämnas oförändrade inför 2021 

- Vintercampingavgiften förblir densamma, d v s 800 kr. Elkostnad tillkommer. 

- Medlemsavgiften förblir densamma, dvs hushållsmedlem (par) 550 kr,   

ensamstående medlem 350 kr.  

 

 
 

 



Kontaktuppgifter 
 

Vill du veta mer om oss 
Skriv en rad till styrelsen@gustavsbergscamping.se  

Följ oss på webben www.scandinavianaturist.org/Bergslagen 
 

Ansvarig utgivare 
Sven Erik Kilsten, ordförande i NBS 

ordforandenbs@gustavsbergscamping.se   

0706-313304 
 

Kassör och medlemsregistret 
Siv Johansson 

kassor@gustavsbergscamping.se 

NBS Bankgiro 5670-4455 
 

Kontakt med styrelsen 
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 
 

Bokning campingen 
Priser och Bokning | Gustavsberg Naturistcamping (scandinavianaturist.org) 

0736-42 52 82 

Eller förhandsboka genom ett mail till. 

reception@gustavsbergscamping.se  

 

Naturistföreningen Bergslagens Solsport vill härmed önska alla sina medlemmar 

och andra föreningar en lång och härlig vår. 

 

För Naturistföreningen Bergslagens Solsport 

 

Roland och Carina 
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