
 
 
 

 
 
 
Säsongen 2019 lider mot sitt slut och trots att vädret inte var lika strålande 
som förra året så var det en fantastisk sommar ändå. Lite sol, lite regn och lite 
blåst – en blandning av gott och blandat. En säsong går så fort, svisch säger det 
och sedan är den slut, men mycket har ändå hänt. 
 
Årets program har varit det sedvanliga och det har varit soligt och varmt väder 
ibland och lite sämre vid andra aktiviteter. Men har man ett gott humör så spelar 
vädret mindre roll! 
 
Midsommaren firades, som vanligt, med att först plocka blommor till 
midsommarstången. Därefter kläddes den med björkris och dekorerades med 
blommorna. Senare tog var och en med sig kaffekorgen och samlades vid 
stången och hade en trevlig stund. Kvällens knytis var vid grillen och långbordet 
nådde långt upp på gräsmattan. Midsommarnatten avslutades med dans på 
terrassen. 
 
Gustavsbergs vänskapsvecka, som alltid är i vecka 28, lockade till sig många 
besökare från olika länder. Man kunde höra både norska, tyska och holländska 
runt omkring på campingen. Vänskapsveckan startade på tisdag kväll med 
knytis och musikquiz nere vid grillen. På onsdagen var det boule där 12 lag 
fanns anmälda. Spänningen var stor när finalen slutligen kom. På kvällen var det 
dags för tacokväll och ytterligare ett musikquiz. Väldigt trevligt!  
 
Torsdagen bjöd på pinnespel på förmiddagen och tipspromenad med fika på 
eftermiddagen. Många kom och ville gå tipspromenaden, både vuxna och barn. 
Kan det vara fikat som lockade? Frågorna var väldigt bra och lagom svåra. 
Veckan avslutades på fredagen med mångkamp under dagen och knytis på 
terrassen på kvällen. Många deltog i den trevliga gemenskapen. Nästan alla 
campingplatser var bokade under denna vecka.  
 
Kräftskivan fick hållas i Ararat p g a risk för regn. Trevlig tillställning, som 
vanligt. En del trotsade ändå vädret och åt sina skaldjur med tillbehör nere vid 
grillen. Oftast brukar vädrets makter vara på vår sida men ibland har vi otur.  
 
Surströmmingsskivan hade bättre tur med vädret. Det blev fint väder på 
eftermiddagen och kvällningen, 14 personer träffades vid grillen och åt sina 
goda strömmingar. Vid Ararat samlades ett gäng, som inte har förstått det här 
med fermenterad mat, och åt annan medhavd god mat.  
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Tre trubadurer vandrade runt på campingen och sjöng lite för oss andra, vilket 
var mycket uppskattat och, som vi hoppas, blir en återkommande tradition. 
 
Ett stort TACK till samtliga som bidrog till dessa aktiviteter under säsongen! 
 
Höstmötet den 14 september startade kl 09.00 med samling vid Arken för 
fördelning av uppdrag. Oftast är det inte samma uppslutning på hösten som på 
våren för en del långväga säsongscampare har åkt hem till sina respektive orter 
och ibland länder, vilket är förståeligt. Fast i år var det ett sextiotal medlemmar 
som deltog, vilket är helt fantastiskt. Det är också alltid lite vemodigt när den 
dagen kommer för då vet man bestämt att säsongen är över och man får se fram 
emot nästa. 
 
Efter alla förberedelser med att göra campingen klar för vintern bjöd föreningen 
på varmkorv och fika, vilket smakade väldigt gott. 
 
När alla hade fått lite i magen hälsade vice ordförande alla välkomna och 
tackade för allt jobb som gjorts. Kassören lämnade en ekonomisk rapport och 
representanter för de olika grupperna rapporterade i korta drag vad som hänt 
under året. Det blev ovanligt många och bra diskussioner under mötet. 
 
Höstmötets huvudsakliga uppgift är att fastställa avgifter för kommande år. 
Detta beslutades på mötet: 
- Säsongsavgifterna höjs med 300 kr fr o m 2020. 
- Campingavgifterna höjs med 20 kr/natt fr o m 2020 
- Vintercampingavgiften förblir densamma, d v s 800 kr. Elkostnad tillkommer. 
- Medlemsavgiften förblir densamma, dvs hushållsmedlem (par) 550 kr, 
ensamstående medlem 350 kr.  
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Information från Valberedningen 
 
Vid årsmötet 2020 är följande val aktuella: 
I styrelsen ska ny ordförande väljas (nuvarande är Sven-Erik Kilsten). Två 
ledamöter på två år, i tur att avgå är Bård Ola Bråten och Glenn Sjögren. En 
övrig ledamot väljs på ett år (fyllnadsval för vakant plats). 
 
Vi ska också som vanligt välja två revisorer och en revisorssuppleant på vardera 
ett år samt förstås en valberedning på tre personer. 
 

Observera att nomineringar till 
styrelse och revisorer ska ske innan 
årsskiftet, enligt våra stadgar. 
 
Har du några förslag, kontakta 
någon i valberedningen. Susann 
Kumm (sammankallande) 
susann.kumm@telia.com, Ann 
Floderer eller Ann-Helen Haugsdal 
Opheim. 
 

 
 
 
Påminnelse om att inomhusbaden fortsätter 
 
Badtiderna är 17.00 – 19.00 första lördagen i månaden. Insläpp är 16.45 – 17.00. 
 
Första baddag för hösten är 5 oktober, sedan följer 2 november. 7 december blir 
sista baddagen för hösten. Vi börjar efter nyår med 4 januari, 1 februari, 7 mars 
och sista baddagen våren 2020 är 4 april. 
 
Samma pris som tidigare d v s 50 kronor för vuxen, 20 kronor för barn (under 6 
år gratis) och 30 kronor för pensionär. Ta med egen fikakorg. Efter badet hjälper 
de som badat till med grovstädning. 
Välkomna till naturistbad i Nora simhall! 
 
Uppdateringar sker på webben. Naturistföreningen Bergslagens Solsport 
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Kontaktuppgifter 
 
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 
0736-42 52 82 
Eller förhandsboka genom ett mail till. 
reception@gustavsbergscamping.se  
 
För Naturistföreningen Bergslagens Solsport 
 
Gunilla Thorild Wall 
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