Nummer 3 2021
är sommarsäsongen 2021 över för betalande gäster för vid
vår camping. I och med höststädningen den 18 september så är campingen
stängd för dessa. Naturligtvis kan du som säsongare utnyttja campingen året om.
Glöm då inte bort att vinteravgift, för att ha husvagnen kvar på campingen, och
eventuellt utnyttjad el måste betalas.
Följande avgifter gäller för nästa år:
Medlemsavgift NBS för familj:
550 kronor
Medlemsavgift NBS för en person:
350 kronor
Vinteravgift från 1/10 till 15/4
800 kronor
samt elavgift 20 kronor per dygn du är på campingen.
Säsongsavgift för husvagnsplats:
5500 kronor
Rumspriserna varierar beroende på storlek.
Bokningssystemet Sirvoy, som hanteras via webben, har detta år visat att
webbbokningarna minskat något. Systemet har varit lätt att använda för både
campingvärdar och bokande gäster. Hitills under detta år har 49% av alla gäster
bokat plats via webben i bokningsystemet. Det måste ses som ett bra resultat
även om siffran minskat något. Även kontanthanteringen har minskat mycket
tack vare Sirvoys bokningssystem via webben.
Årets program har inte vart som vanligt då alla campingens aktiviteter ställdes in
på grund av corona-pandemin. I stället uppstod spontana firanden av framför allt
midsommar och kräftskiva.
Höstmötet den 18 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. 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 ordföranden alla välkomna och tackade
för allt jobb som gjorts. Ordföranden lämnade också en ekonomisk rapport.

Följande investeringar kommer att göras på campingen:
•
•
•
•
•
•
•

Ny kyl och frys till Sunnan och campingköket samt spis till campingköket
Fyra nya TV-apparater till Arken och Sunnan
Fönster och dörrar ska bytas på Arken
Elarbetena kommer att påbörjas
Nya bommar kommer att sättas upp
Ny tvättmaskin och torktumlare
Väg på Sjöängen och vissa husvagnsplatser kommer att iordningställas

Representanter för de olika grupperna rapporterade i korta drag vad som hänt
under året.
Fest och arrangemang
7 maj 2022 är satt som datum för vårstädningen. Höststädningen kommer att
infalla 20 september 2022.
Barn och ungdom
Inget att rapportera
Campingen
Vi har haft många gäster under säsongen. Bokningen på webben har sjunkit
något. Ekonomiskt har det gått bra. Vi måste använda pengarna och göra
förbättringar då vi är en ideell förening, alltså kan vi inte göra vinst. Vi har inte
hört så mycket från kommun angående campingens vara eller icke vara. I
december 2024 går kontraktet ut för campingen.
Om kommunen inte ska bygga här på campingen så kanske dom ska sälja
marken i stället.
En av våra säsongare som jobbar med upphandlingar kan vara behjälplig om det
skulle komma till det läget.
Sven-Erik har varit på möte om nybyggnation i Nora området, men campingen
verkar inte i nuläget var aktuell för detta, utan det är andra platser runt om
Norasjön är aktuella.
Campingvärdar
Vi kommer nog få problem inför nästa säsong att hitta campingvärdar till
campingen.
Roland ska vara med och utbilda nya receptionister/campingvärdar. Har man har
anmält sig på Facebook sidan kommer man bli kontaktad efter årsmötet för att
hitta lämpliga datum för utbildning. Det finns förslag om att ha en lista liknande
städningslistan som går att fylla i när man kan sitta som campingvärd.
Möjligheten att använda en Googlekalender för att boka upp sig på tider
undersöks av Glenn.

Vi hälsar våra sex nya säsongare under 2021 varmt välkomna till oss.
År 2022 tillkommer också två säsongare som vi också hälsar välkomna.

Teckning: Börje Fransson

Inomhusbaden
Vi har fortfarande inte fått något besked om inomhusbaden i Nora simhall
kommer att starta upp igen trots att många restriktioner släpps 29/9.
Förmodligen kommer det inte bli några bad tills vidare. Om och när vi får
besked meddelar vi detta.
Uppdateringar sker på webben. Naturistföreningen Bergslagens Solsport

Information från Valberedningen
Vid årsmötet 2022 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 Glenn Sjögren och Bård Ola Bråten.
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.

Teckning: Börje Fransson

Har du några förslag, kontakta
någon i valberedningen. Susann
Kumm (sammankallande)
susann.kumm@gmail.com, Agneta
Olsson,
agneta.s.olsson56@gmail.com eller
Niclas Elwing Saxius,
saxius@hotmail.com.

Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om oss
Skriv en rad till styrelsen@gustavsbergscamping.se
Följ oss på webben www.scandinavianaturist.org/Bergslagen

Ansvarig utgivare
Sven Erik Kilsten, ordförande i NBS
ordforandenbs@gustavsbergscamping.se
073-0848631

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
Priser och Bokning | Gustavsberg Naturistcamping (scandinavianaturist.org)
0736-42 52 82
Eller förhandsboka genom ett mail till.
reception@gustavsbergscamping.se
Naturistföreningen Bergslagens Solsport vill härmed önska alla sina medlemmar
och andra föreningar en lång och härlig vår.
För Naturistföreningen Bergslagens Solsport
Roland och Carina

Teckning: Börje Fransson

