
 
       
 

 

 

 

Riksmöteshelg i Paradiset 2020 
 
Välkommen till Utvecklingskonferens och Riksmötet i Paradiset. 
  
Den pågående Corona-pandemin gör att det förväntade antalet mötesdeltagare är synnerligen 
svårbedömt. Därför ber vi er att anmäla er senast den 19 juli - deltagare till 
utvecklingskonferens, Riksmöte samt vilka dagar ni önskar måltider. – se vidare nedan. 
 
Som bekant är våra möjligheter att förlägga gäster i rum/stugor mycket begränsade. För er 
som inte har eget tält/husvagn/husbil, föreslår vi en titt på Visit Blekinges hemsida 
https://www.visitblekinge.se/olofstrom/boende .  
Observera! NF Snapphanen kanske har något ledigt.  
För dem som åker kollektivt och tältar på Paradiset, ordnar vi med hämtning i Olofström. 
 
Torsdag den 27 aug Ankomstdag 

Vi samlas kring grillen, där var och en tar med sin egen grillmat.  
Passar ett bastubad bättre för dig är du välkommen in i värmen fram till kl. 22.00. 
 
Fredag den 28 aug Utvecklingskonferens 

08.00 – 09.30 Svensk stor frukost 
13.00 – 14.00 Gulaschsoppa med crème fraiche och bröd 
15.00 – 15.30 Kaffe med kaka 
19.00 – 20.00 Varmrökt lax, potatis, romsås. Dessert: Citronfromage 
 
Lördag den 29 aug Riksmöte 

08.00 – 09.30 Svensk stor frukost 
13.00 – 14.00 Gratinerad Falukorv med potatismos 
15.00 – 15.30 Kaffe med kaka 
19.00 – 20.00 Helstekt fläskfilé med potatisgratäng och björnbärssås Dessert: Chokladmousse 
 
 
Söndag den 30 aug 

08.00 – 09.30 Svensk stor frukost 
 
Priser: 
Dygnsavgift 180: - 
El per dygn    45: - 
Dagsbesök     0: - 
 
Måltider fredag   400: - 
Måltider lördag   400:- 
Frukost söndag     50:- 
 
Hjärtligt välkomna in i Paradiset! 
 

Södra Slagesnäsvägen 211 – 64,  290 60 Kyrkhult      
e-post: paradiset@naturistforbundet.se 
Tel. 0454-77 11 08 



Anmälan – Bokning  
Sändes in senast den 19 juli till paradiset@naturistforbundet.se 
  
Vi vill gärna att ni även anmäler de mötesdeltagare som inte bor, eller deltar i måltiderna på 
Paradiset. Om ni inte känna till namnen på deltagarna, är vi tacksamma för besked om det 
tänkta antalet deltagare samt om de förväntas delta i måltiderna. 
Det går givetvis bra att göra anmälan på annat vis, också exempelvis rakt av på ett mail. 
 
Förening ………………………………………………………………………… 
 
Betalare ………………………………………………………………………….. 
 
e-post adress för faktura………………………………………………………….. 
 
Deltagares namn: 
 
……………………………   ……………………………..   ………………………….. 
 
……………………………   ……………………………..   ………………………….. 
 
……………………………   ……………………………..   ………………………….. 
 
……………………………   ……………………………..   ………………………….. 
 
……………………………   ……………………………..   ………………………….. 
 
Camping antal ekipage ……    Ström  …… Ankomstdag      /8 Avresedag        /8 
 
Camping antal ekipage ……    Ström  …… Ankomstdag      /8 Avresedag        /8 
 
Camping antal ekipage ……    Ström  …… Ankomstdag      /8 Avresedag        /8 
 
 
 
Antal vid måltiderna: 
 
Fredag 28 aug  ……st á 400: -    Lördag 29 aug …..st á 400: -  söndag 30 aug  ……st á 50: - 
 
 
Intolleranser: Typ ……………………………. Antal……… 
 
 Typ ……………………………. Antal……… 
 
 
 
Ort………………………………..datum……………………. 
 
 
…………………………………………………………….. 
Underskrift 


