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Ny säsong
Den årliga städdagen genomfördes den 7/5 och förlöpte på ett effektivt och
trevligt sätt. Campingen gjordes redo för att öppna den 1/6.
Därmed hälsar vi sommarens alla gäster välkomna till Gustavsberg och speciellt
till nya och gamla utländska gäster, som besöker oss igen efter dessa corona år.
Vi vill och hoppas att alla ser denna camping som ett härligt sommarparadis där
vi alla kan mötas i nakenhet, gemenskap och glädje.

Styrelsen
Den senaste styrelsen har följande sammansättning:
Ordförande
Glenn Sjögren
Kassör
Siv Johansson
Ledamot
Helen Langer
Sekreterare
Helene Erlandsson
Ledamot
Jan Persson
FA-grupp ansvarig
Gro Mette Wang
Vice ordförande
Roland Ekbäck
Den nya styrelsen har påbörjat sitt åtagande på ett tryggt sätt och vi ser fram
emot dess fortsatta arbete. Vid någon fundering eller oklarhet, så vänd er till
någon i styrelsen eller mejla till: styrelsen@gustavsbergscamping.se.

Campingen
Eftersom det är en ideell förening som
driver Gustavsbergs camping, så är vi
tacksamma för all hjälp som finns att
få med återkommande sysslor. Är du
medlem eller säsongscampare och har
någon specifik kunskap, som kan vara
bra för camping, så dela gärna med
dig. Är du som gäst arbetssugen, så ta
kontakt med någon i styrelsen så får du
veta vad som kan behöva göras.
Vi har under våren utbildat många nya
campingvärdar, som satt sig in i det
digitala bokningssystemet.

Campingen är öppen för våra gäster 1 juni – 31augusti. Under föroch eftersäsong är receptionen då oregelbundet bemannad. Ring
campingtelefonen 073-642 52 82 för närmare besked.

Boka plats på webben
Vi ser helst att ni som gäster använder er av vårt bokningssystem Sirvoy, vilket
ni hittar på Gustavsberg Naturistcamping (scandinavianaturist.org) där ser ni
direkt priser och ledighet. Detta gör det lättare både för campingvärdar och
gästar och utesluter till exempel dubbelbokningar. Det finns möjlighet att boka
campingplats, rum eller stuga.
Du kan även ringa till receptionen och boka plats. Se kontaktmöjligheter för
bokning nedan.
Mob.nr: 0736-42 52 82
e-post: reception@gustavsbergscamping.se

Midsommar
Vi samlas på midsommarafton vid midsommarstången kl.9.00, för att
gemensamt klä den och att resa den. Medtag gärna blommor och blader, som ni
samlat in tidigare. Vi ser gärna både säsongare och gäster på plats för att skapa
Noras vackraste midsommarstång.

Övriga inplanerade datum
23 juli
17 sept.

Campingmöte (info se anslagstavla)
Höststäd och höstmöte

Inga övriga datum är inplanerade, men vi vill arbeta för en gemensam grillkväll
och ett långbord med knytis på sjöängen varje vecka.
Information om dessa kvällar hittas på campingens anslagstavlor. Vädret får
styra vilka kvällar det blir. För övrigt är andra förslag på aktiviteter välkomna.

Övrigt
Har du som gäst eller medlem något att bidra med i Bergslagsaktuellt, så mejla
gärna bilder, idéer eller text till Ann Floderer annzodesign@hotmail.com

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

Ansvarig utgivare
Glenn Sjögren, ordförande i NBS
ordforandenbs@gustavsbergscamping.se
0705–414830

Kassör och medlemsregistret
Siv Johansson
kassor@gustavsbergscamping.se
NBS Bankgiro 5670–4455

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
Naturistföreningen Bergslagens Solsport vill härmed önska alla sina medlemmar
och andra föreningar en lång och härlig sommar
För Naturistföreningen Bergslagens Solsport
Ha en skön sommar och njut av varje dag/ Ann

Varmt välkommen till oss på Gustavsbergs camping i sommar!

