
 

 

 

 

 

Så börjar vi närma oss decembers 

alla helger och förhoppningsvis ska 

lite kyla och snö lysa upp mörkret  

därute. I år är det extra mörkt på 

grund av pandemin. Frågorna är 

många. Kan vi fira jul med våra nära  

och kära detta år? Så småningom 

kommer vi att få svar detta men det är  

viktigt att vi alla gör vad vi kan för 

att bryta smittspridningen. 

 

Som vanligt pågår styrelsearbetet 

även under vintern och just nu ligger  

fokus på arrendefrågan. 

 

På campingen har egentligen bara underhåll utförts. Inga större projekt har 

påbörjats och det beror naturligtvis på arrendefrågan samt pandemin. 

 

Trots pandemin så har detta år varit ett mycket gott år för campingen. Antalet 

medlemsansökningar och ansökan om säsongsplatser har ökat rejält. Även 

antalet gästnätter har ökat markant och denna säsong är en av de allra bästa 

Gustavsberg har haft. 

Vid en närmare analys av detta så tror vi att mycket beror på det faktum att folk 

inte kunde åka utomlands som förr. Ytterligare en bidragande orsak är att 

Sandvikens naturistcamping valt att ha stängt hela denna säsong. Vi har 

välkomnat många nya gäster som vanligtvis är på Sandviken till oss. 

Ni som funderar på att skicka in en motion till årsmötet 2021, gör det före den 1 

januari 2021, då motionstiden enligt stadgarna går ut.  
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Teckning: Börje Fransson 



Kallelse till årsmötet 2021 
Naturistföreningen Bergslagens Solsport inbjuder alla medlemmar 

till årsmöte lördagen den 27 mars 2021 kl 13.00 på Åkerby Herrgård, som är 

beläget strax norr om Nora (samma plats som tidigare år). Före mötet, kl 12.00, 

bjuder föreningen på en lunchbuffé med varmrätt och sallad, dryck och bröd 

samt kaffe. 

 

Anmälan till måltiden och årsmötet görs senast den 15 mars till Siv Johansson 

via e-post sivojanne@gmail.com eller mobiltelefon 070-641 46 40. 

 

Handlingarna finns tillgängliga på webben och publiceras efterhand som de är 

färdiga. Om du inte har tillgång till internet kan du be att få dessa skickade till 

dig via vanlig post. Tala om det när du anmäler dig.  

 

 Observera att årsmötet kan flyttas på grund av pandemin. Eventuella 

förändringar anslås på webben och vår Facebook. 

 

 Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 

 

Information från Valberedningen 
Vid årsmötet 2021 är följande val aktuella: 

I styrelsen ska ny kassör väljas (nuvarande är Siv Johannson). Tre ledamöter på 

två år, i tur att avgå är Gunilla Thorild Wall, Gro Mette Wang och Roland 

Ekbäck. 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. 

 

Har du några förslag, kontakta någon i valberedningen. Agneta Jacobsson 

(sammankallande) aglajac@yahoo.se, Anders Skog och Mats Gillström. 

 

 

mailto:aglajac@yahoo.se


Medlems- och säsongsavgifter för 2021 
Medlemsavgifter enligt följande: 

- Säsongsavgifterna lämnas oförändrade inför 2021 

- Campingavgifterna lämnas oförändrade inför 2021 

- Vintercampingavgiften förblir densamma, d v s 800 kr. Elkostnad tillkommer. 

- Medlemsavgiften förblir densamma, dvs hushållsmedlem (par) 550 kr,   

ensamstående medlem 350 kr.  

Sista betalningsdag är 2021-01-31 

 

Säsongsavgifter på Gustavsbergs camping betalas, som tidigare år, antingen till 

fullo senast 2021-01-31 eller enligt följande delbetalningar: 

• 1500: - (2021-01-31) 

• 1500: - (2021-03-31) 

• slutbetalning senast (2021-05-30) 

Slutsumman beror på om du hyr ett rum eller har husvagnsplats. Är det något du 

undrar över - kontakta kassören, se kontaktuppgifter på sista sidan. 

Betalning från utlandet: 

Använd följande nummer: 

IBAN kontonr: SE2980000819199937238922 

BIC/SWIFT kod: SWEDSESS 

Betalning från Sverige: 

BG 5670-4455, märk med platsnummer

 

Nyheter om inomhusbaden 
Nora kommun meddelar på sin hemsida den 24/11 2020 att anpassningar och 

beslut som gäller kultur-, sport och fritidsaktiviteter samt arkiv och 

samlingssalar förlängs till den 13/12 2020. Det innebär att badet den 5 december 

är inställt. 

 

Badtiderna är 17.00 – 19.00 första lördagen i månaden. Insläpp är 16.45 – 17.00. 

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 2021 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! 

 

Observera att tiderna för inomhusbadet kan förändras eller tas bort på grund av 

pandemin. Eventuella förändringar anslås på webben och vår Facebook. 

 

Länk till hemsida. Naturistföreningen Bergslagens Solsport 

http://www.scandinavianaturist.org/Bergslagen


 

NBS styrelse vill önska alla medlemmar  

God jul och Gott nytt år 

 
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 och Carina 

 

 

Tecknare Börje Fransson 
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