
 

                                                                                                                April 2019 

Nu när vi har klarat av ännu ett årsmöte så vill jag börja med att hälsa de nya 

ledamöterna välkomna i styrelsen och tacka de som av olika anledningar har 

lämnat styrelsearbetet för ett gott arbete.                                                                         

Campingen 

Vi närmar oss snabbt en ny säsong, som vi hoppas blir en fantastisk sommar och 

en gemytlig stämning på campingen.  

Vi har i år flera nya och nygamla säsongsgäster som vi hälsar välkomna till 

Gustavsbergs camping. 

Det kommer att finnas mycket arbete som ska göras i år men om alla hjälps åt, 

var och en efter sin förmåga, så tror jag att vi ska klara det. Sopstationen ska 

färdigställas och likaså den nya vedboden. Lite arbete återstår i det nyrenoverade 

duschutrymmet. Nytt och fräscht till säsongen. 

Campingen är öppen för våra gäster 1 Juni – 31augusti  

För-och eftersäsong (receptionen oregelbundet bemannad) Ring 

campingtelefonen 073-642 52 82 

Säsongsplatser 15 april – 30 september, vintercamping fr o m den 1 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nya styrelsen informerar 

Årsmötet avhölls den 30 mars på Åkerby herrgård och medlemmarna bjöds som 

vanligt på en utsökt lunchbuffé. 

Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes varefter mötet efter 

revisorernas inrådan beviljade ansvarsfrihet för det gångna året. 

Årsmötet fastställde sedan styrelsearvoden samt verksamhetsplan och budget 

med förslag på städning av hygienbyggnader godkändes, innan det var dags för 

val. 

Styrelsen fick följande sammansättning 2019: 

Ordförande, campingansvarig: Sven-Erik Kilsten 

Vice ordförande, webb och statistik: Glenn Sjögren 

Kassör: Siv Johansson 

Sekreterare: Gunilla Thorild Wall 

Byggansvarig: Bård Ola Bråten 

Fest och arrangemangsansvarig: Gro Mette Wang 

Barn och ungdomsansvarig, Bergslagsaktuellt och Tillsammans: Anna 

Rickheden 

Campingvärdsansvarig och markansvarig Adjungerande: Arne Eriksson 

 

Revisorer blev Maria Wilhelmsson och Katarina Bäverstrand.  

Suppleant: Roland Ekbäck. 

 

Valberedningen består av: Susann Kumm (sammankallande) Ann-Helen 

Haugsdal Opheim och Ann Floderer. 

Kontakt med styrelsen styrelsen@gustavsbergscamping.se 

Medlemsavgift betalas in till bankgiro 5670-4455. Glöm inte märka betalningen 

med namn. Föreningen skickar inte ut inbetalningskort. 

 

Vårstädning  

Våren är på väg och i början av maj är det dags för oss att göra i ordning för 

sommarens sol och bad.  

Vi hoppas att många medlemmar hjälps åt för att göra allt lika fint som tidigare 

år. 
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För säsongscampare är detta obligatoriskt, men kan du inte komma just den 

helgen, får du kontakta campingansvarig för att få veta vad som behöver göras. 

Lördagen den 4 maj är det samling på Gustavsbergs camping kl. 9:00 då vi 

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

bjuder föreningen på fika ca: 12:30 

Kl: 13:00 Vårmöte för medlemmar i NBS på terrassen (se kallelse här under) 

 

 

Kallelse till vårmöte 

Medlemmarna i Naturistföreningen Bergslagens Solsport kallas härmed till 

medlemsmöte lördagen den 4 maj 2019 kl. 13:00 på Gustavsbergs camping i 

Nora. Vårmötets huvudsakliga uppgift är att godkänna den nya styrelsens 

inriktning, fördelning av uppgifter på campingen och verksamheten i övrigt. 

Föreningen bjuder på fika i anslutning till mötet 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. 

 

 

 

Planerade arrangemang på Gustavsbergs camping 2019 

Maj 4  Vårstädning på Gustavsberg – Vårmöte NBS 

 

Maj 11                         Vårstädning på Trumön 

 

Juni 21  Midsommarfirande 

 

Juli 9-12            Vänskapsdagar 

 

Juli 20 Campingmöte 

 

Augusti 17 Kräftskiva 

 

Augusti 31 Surströmmingsskiva 

 

September 14 Höststädning och Höstmöte 

 

 



 

 

 

 

Ansvarig utgivare 

Sven-Erik Kilsten, ordförande 

e-post: ordforandenbs@gustavsbergscamping.se   
tfn: 0706-313304 

 

Kontakt med styrelsen 

e-post: styrelsen@gustavsbergscamping.se 

Hemsida NBS 

www.scandinavianaturist.org/Bergslagen 

 

Hemsida Gustavsbergs naturistcamping 

Här kan du hålla dig uppdaterad på vad som händer på campingen som NBS 

driver. 

www.gustavsbergscamping.se 

 

Kassör och Medlemsregistret 

Siv Johansson  

tfn: 070-6414640 

kassor@gustavsbergscamping.se 

 

NBS Bankgiro 

5670-4455 

 

Bokning campingen 

Tfn 0736-42 52 82 

Eller förhandsboka genom ett mail till. 

reception@gustavsbergscamping.se 

 

För Naturistföreningen Bergslagens Solsport  

Susann Kumm 
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