
 

 

 

 

 

 

Säsongen 2022 får vi härmed sätta punkt för och vi kan konstatera att vädret 

har varit en blandad kompott, med lite av allt. Med alla goa möten med vänner 

blev det ännu en fantastisk sommar på Gustavsberg att lägga till handlingarna. 

En säsong går så fort, det säger bara svisch och sen är den slut, men mycket har 

ändå hänt. 

 

Under pandemitiden var beläggningen enormt hög, i år har det återgått till en 

mer normal standard. Vi kan också glädjande konstatera att föreningen fått 50 

nya medlemmar i år. 

Det har denna sommar fungerat bra med campingvärdar, så ett stort tack till 

dem. Vi hoppas naturligtvis på lika stor uppslutning nästa säsong.  

Ny bokningskalender kommer senare i höst. 

 

Årets aktiviteter har det varit lite avhållsamt med eftersom vi inte visste hur 

covid läget skulle visa sig vara. En del spontana aktiviteter har dock infunnits 

sig.  

 

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. På kvällen samlades folk till olika spontana 

aktiviteter till exempel knytis vid grillen. Midsommarnatten avslutades med 

sång, glada skratt och spontandans på gräsmattan vid grillen. 

 

Gustavsbergs vänskapsvecka, som brukar infalla v.28, blev i år igen inställd på 

grund av covid, vi får se vad som händer till nästa säsong.   

 
Kräftskiva hölls i år för de som ville samlas, vilken drog till sig många 

festglada, så allsång, skratt och många kräftor var temat. Det blev en härlig 

tillställning, som avslutades med dans uppe på terrassen.  

 

 

Ett stort TACK till alla som bidragit med sång, gitarrspel och andra aktiviteter 

under säsongen! 

 

 

Nummer 3 2022 



Höststäd den 17 september samlades vi för att tillsammans städa ur och 

förbereda campingen för vinteride. Vi startade kl. 09.00 med samling vid Arken 

för fördelning av arbetssysslor. Många slöt upp för dagen och andra hade gjort 

en hel del i förväg. Alla utrymmen blev färdigstädade, nätverket blev uppdaterat, 

tvättmaskinen har gått varmt, bryggor kom upp ur sjön, med mera.  

 

 

 

 

Höstmöte Efter allt arbete med att 

göra campingen klar för vintern 

bjöd föreningen på varmkorv och 

fika, vilket som vanligt föll de 

flesta i smaken.   

  

När alla hade fått lite i magen 

hälsade vice ordförande alla 

välkomna och tackade för allt jobb 

som gjorts under dagen.  

 
 

 

 

 

 



 

Ekonomisk rapport Kassören lämnade en ekonomisk rapport. Kassan har 

minskat betydligt under detta år på grund av fördyrade elkostnader och en hel 

del investeringar och underhåll.  

OBS! Ingen underhållsvärme är tillåten under vintern. 

 
Åtgärder som gjorts under säsongen 2022 på campingen 

 Nya vägbommar 

 Uppfräschning av rum S8 

 Uppdatering av nätverket, fler antenner under våren 

 Uppgradering av elen, tre nya elstolpar och bytt elskåpen på sjöängen och 

Björkängen 

 

Planerade åtgärder 2023 

 Eluttag i Ararat 

 Nya brandvarnare i Arken och Sunnan 

 Behandla offerter från olika städbolag 

 Snygga till rum S1 och S2 

 Undersöka möjlighet för kodlås till bastun 

 Fixa till stugorna Sörgården, Mellangården och Norrgården ut- och 

invändigt 

 Se till att det finns brandsläckare i alla hus 

 Luftvärmepump ska bytas i servicehuset 

 

Höstmötets huvudsakliga uppgift är att fastställa avgifter för kommande år. 

Detta beslutades på mötet: 

 Säsongsavgifterna höjs med 500 kr för campingplats och säsongsrum från 

2023. 

 Vintercampingavgiften är 1000 kr till vintern 2023–2024.  

 Elavgift på vintern 40kr/dygn. 

 Medlemsavgiften: Varje vuxen person(ö.18år) 300kr/pers. 2023. 

 

Campingavgifter 1/6–31/8 2023 

 

 EJ INF NBS 

Campingplats 300 270 245 

Tältplats 225 195 170 

Stugor 485 455 430 

Rum S1, S2, S8 570 515 490 

Rum 1–3 305 275 250 

    

Elavgift camping 60 60 60 

 

 



 

Information 

 Inomhusbadet i Nora simhall utgår denna vinter på grund av reparationer 

av hallen. Kommer eventuellt i gång igen januari 2023.  

 Från 2023 är Gustavsbergs naturistcamping en helt kontantfri camping 

 

Till slut måste vi berömma våra fantastiska medlemmar, så mycket och gott 

arbete som på frivillig basis bedrivs på denna camping. Något vemodigt är det 

dock när den här dagen är här för då vet man att sommaren är över och att det är 

ca 7 månader till nästa säsong, då vi förhoppningsvis möts igen. 

Uppdateringar sker löpande på webben. Naturistföreningen Bergslagens 

Solsport 

Kontaktuppgifter 

Ansvarig utgivare 

Glenn Sjögren, ordförande i NBS 

ordforandenbs@gustavsbergscamping.se   

 

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 

Sker numera på vår online bokning, se hemsida. Från 2023 är campingen 

kontantfri, betalning kan enbart göras med betalkort eller swish. Vid bokning via 

telefon tas en administrativ avgift på 100kr ut. Om avbokning sker senare än 24 

timmar, kommer en avgift tas ut på 100kr/bokad plats.  

Vid frågor ring 0736-42 52 82 eller via e-post. 

reception@gustavsbergscamping.se  

 

För Naturistföreningen Bergslagens Solsport 

Ann Floderer Foto: Niclas Elwing Saxius 
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Tecknare Börje Fransson 


