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Säsongen 2021 är i gång nu och mitt och Carinas första år har gått som
redaktörer för BA.
Tyvärr fortsätter pandemin att sätta käppar i hjulet för våra tilltänkta aktiviteter.
På grund av det rådande läget är Gustavsbergs traditionella midsommarfirande
och den årliga vänskapsveckan inställda i år. Även kräftskivan och
surströmmingsskivan är i dagsläget inställda. Vi får hoppas på en Coronafri
sommar 2022 så att aktiviteterna kan komma i gång igen.
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 8 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 2021
Midsommarfirande
Föreningens midsommarfirande är tyvärr inställt
på grund av pandemin.
Gustavsbergs vänskapsdagar
Föreningens arrangemang är tyvärr inställt på
grund av pandemin.
Övriga arrangemang
Juli 24
Campingmöte
Augusti 28
Årsmöte Åkerby
September 18
Höststädning och höstmöte
Observera att årsmötet är flyttat från campingen till Åkerby
Mötet börjar med att föreningen först bjuder på lunch klockan 12:00.

Klockan 13:00 startar själva årsmötet. Anmälan sker till Siv på
070-641 46 40 eller kassorgustavsbergscamping@gmail.com
Håll utkik på webben www.gustavsbergscamping.se eller anslagstavlor på
campingen samt våra sociala medier på Facebook för ytterligare information.
________________________________________________________________
Nya tider och regler för bastubad på campingen.
Bastun ska alltid bokas i receptionen
Bastutider
17:00-18:30
18:45-20:15
20:30-22:00
Max 6 personer i bastun på grund av Corona
Du som bokar bastun är ansvarig för ordningen
under din bastutid. Bastun ska alltid städas efter
sista passet vilket slutar 22:00.
Nyckeln till bastun kan hämtas från 16:30 för att tända upp kaminen. Ansvarig
för bokningen ska personligen lämna tillbaka nyckeln till receptionen eller
campingvärden.
Observera att kravet på max 6 personer är mycket viktigt att följa. I de fall man
exempelvis är ett sällskap på fyra personer så är det bokaren som avgör om
andra släpps in dock med maxtaket på 6 personer som övre gräns. Bokaren kan
också välja att inte släppa ytterligare bastugäster även om maxtaket inte är
uppnått.
Under högsäsong (juni, juli, augusti) får bastun endast bokas av campinggäster
och säsongscampare. Tyvärr har pandemin gjort att vi måste begränsa antalet
personer i bastun som ni säkert vet. Trycket på att boka bastun är hårt under
dessa månader. Ni som endast är medlemmar i NBS och inte betalande gäst eller
säsongare kan alltså inte boka bastun under dessa tre månader. Vi både hoppas
och tror att vi kan slopa systemet med bokning av bastun till nästa säsong men
det är ju avhängigt hur det går med pandemin.
Observera att den 24/6, 25/6 och 26/6 stänger bastun 20:15.
Dessa dagar stänger även duschen i servicehuset tidigare. Duschen stängs
20:00 dessa kvällar.
Detta på grund av inträffade händelser under förra midsommaren som inte var
förenliga med campingens profil.

________________________________________________________________
Öppettider receptionen under Coronapandemin
Receptionens öppettider är tills vidare 9–12 och 15–18.

Inomhusbaden i Nora simhall oktober - april
Inomhusbaden i Nora simhall är i dagsläget inställda på grund av pandemin. Om
simhallen öppnar för allmänheten och vi får möjlighet att bada där så kommer vi
meddela badtider och priser via webb och sociala medier.
_______________________________________________________________
Kommunikation sociala medier
Styrelsen har beslutat att all kommunikation via sociala medier rörande beslut
som fattats ska hanteras av utsedd kommunikatör. I dagsläget är det Roland
Ekbäck som har den rollen. All kommunikation på fattade styrelsebeslut
kommer att inledas med ”Styrelsen meddelar” och ska vara upplagda av
ansvarig kommunikatör. Alla andra meddelanden på sociala medier av
styrelsemedlemmar får anses vara privata inlägg. Observera att det är bara
beslutade åtgärder som kan komma att delges via sociala medier.
Styrelsen förbehåller sig också rätten att avgöra vilka beslut som ska
kommuniceras via dessa kanaler. Alltså så kommer inte alla beslut att
kommuniceras på detta sätt.
Husdjur på campingen
Styrelsen har beslutat att alla husdjur på campingen ska hållas inom den egna
tomten. I de fall djuret befinner sig utanför denna tomt ska djuret vara kopplat.
Mentorer
Under denna punkt vill jag bara påminna alla som fått en mentorsroll tilldelat sig
om mötet den 27/6 kl. 14:00. Mötets hålls på Ararat och vid fint väder flyttas
mötet utomhus. Passar samtidigt på att tacka alla som ställt upp på detta. Tror
det kommer betyda mycket för att nya säsongare ska känna sig välkomna.
Kallelse till höstmöte i Naturistföreningen Bergslagens Solsport, NBS.
Lördagen den 18 september 2021 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!

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
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
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

