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Säsongen 2020 är igång nu och BA har fått en ny redaktör. Vi som numera
skriver BA heter Roland Ekbäck och Carina Johansson och är säsongare på plats
219. Vi vill tacka Gunilla Thorhild Wall för det arbete hon lagt ned på denna
publikation. Gunilla har skött det arbetet med bravur. Tack till dig Gunilla.
Dock är denna säsong inte lik någon annan på grund av de restriktioner Coronapandemin medför. Många av våra vänner från andra länder har inte möjlighet att
besöka oss på samma sätt som tidigare. På grund av det rådande läget är
Gustavsbergs traditionella midsommarfirande och den årliga vänskapsveckan
inställda i år. Kring senare aktiviteter har inga beslut fattats ännu, men vi
återkommer så fort vi har mer information om dessa på sociala medier.
Vi öppnade officiellt den 1 juni men hade besökare redan innan. Eftersom
verksamheten bedrivs ideellt har vi möjlighet att anpassa oss och ta emot gäster
även om receptionen är stängd innan det officiella öppnandet. Trots pandemin
kan vi fortsätta att ha vår camping öppen för alla gäster.
Lördagen den 9 maj var det vårstädning. Många hjälptes åt och det rensades och
fejades såväl utomhus som inomhus. Tack alla ni som hjälpte till att göra vår
fantastiska camping så fin. Efter detta bjöd föreningen på fika utomhus i
samband med vårmötet

Program 2020
Fredag 19 juni Midsommarfirande
Föreningens midsommarfirande är tyvärr inställt
på grund av pandemin.
7 – 10 juli Gustavsbergs vänskapsdagar
Föreningens arrangemang är tyvärr inställt på
grund av pandemin.
Övriga arrangemang
Campingmöte, Kräftskiva och Surströmming är inte inställda men vi avvaktar
situationen med Corona och återkommer så fort något bestämts kring dessa
arrangemang.

Håll utkik på webben www.gustavsbergscamping.se eller anslagstavlor på
campingen samt våra sociala medier på Facebook.
Med reservation för eventuella ändringar.
________________________________________________________________
Nya rutiner för bastubad på campingen.
Styrelsen har beslutat att en bokningslista för
bastun skapas. Villkoren är följande: Bastun
kan bokas kl 15.00 – 20.00, 1,5 tim/gång.
Maximalt sex personer åt gången. Nyckel
hämtas och lämnas i receptionen eller hos
campingvärd. Styrelsen BESLÖT att testa
denna modell. Om det visar sig att det inte
fungerar får man se över andra alternativ.

________________________________________________________________
Öppettider receptionen under Coronapandemin
Receptionens öppettider är tillsvidare 9-12 och 15-18.

Kallelse till höstmöte i Naturistföreningen Bergslagens Solsport, NBS.
Lördagen den 12 september 2019 kl 13.00
på Gustavsbergs camping i Nora.
Dagen inleds med höststädning av
campingen kl 9.00.
Föreningen bjuder på fika. Ta gärna med
egen kaffekopp.
Höstmötets huvudsakliga uppgift är att informera om det ekonomiska läget och
besluta om avgifter för nästkommande år.
Motioner till höstmötet inlämnas senast en månad innan.
Alla medlemmar i NBS är hjärtligt välkomna!
Observera att mötet kan flyttas eller förändras på grund av pandemin.

Styrelsen informerar
Inomhusbaden fortsätter i Nora simhall oktober - april
Första baddag för hösten är 3 oktober, sedan följer 7 november. 5 december blir
sista baddagen för hösten. Vi börjar efter nyår med 2 januari, 6 februari, 6 mars
och sista baddagen våren 2020 är 3 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
Vi i Naturistföreningen Bergslagens Solsport vill önska alla medlemmar en
underbar naturistsommar. Vi hoppas på en lång, varm och solig sommar, så vi
kan njuta av att kasta av oss kläderna.
Observera att tiderna för inomhusbadet kan förändras eller tas bort på grund av
pandemin.
________________________________________________________________

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
Roland Ekbäck
Carina Johansson

Tecknare Börje Fransson

