
 
 
 

 
 
 

 är sommaren definitivt 
ett minne blott och vi har en 
del kalla och mörka 
vintermånader framför oss. 
Där undertecknad bor har 
vintern liksom inte kommit 
igång riktigt. Det är ömsom 
varmt och ömsom kallt. 
Verkar som herr Vinter 
(eller är det fru?) inte riktigt 
har bestämt sig. Hur som 
helst; den som lever får se! 
 
Styrelsen jobbar på även 
under vintern fast med lite 
färre sammanträden än 
under sommaren.   
 
Vi har i år fått fiber inkopplat, via Telia, på campingen. Det betyder att det är en 
anslutning på 200MB. Ifall något skulle hända med fibern så har vi 4G som 
backup. Vi har även bytt utrustningen för wifi, för att få en mer homogen miljö 
som kan styras över internet. Detta är ett arbete som fortgår hela tiden och vi 
skall så småningom försöka göra en täckningskarta över campingen. 
 
En handikappramp till badet har köpts in och kommer att sättas upp till våren. 

Ni som funderar på att skicka in en motion till årsmötet 2020, gör det före den 1 
januari 2020, då motionstiden enligt stadgarna går ut. 
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Kallelse till årsmötet 2020 
Naturistföreningen Bergslagens Solsport inbjuder alla medlemmar 
till årsmöte lördagen den 28 mars 2020 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. Alla medlemmar hälsas 
hjärtligt välkomna! 
 

 
 
Information från Valberedningen 
Vid årsmötet 2020 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 Bård Ola Bråten och Glenn Sjögren. En 
övrig ledamot väljs på ett år (fyllnadsval för vakant plats). 
 
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. Susann Kumm 
(sammankallande) susann.kumm@telia.com eller Ann Floderer. 
 



Medlems- och säsongsavgifter för 2020 
 
Medlemsavgifter enligt följande: 
Familj 550: - 
Ensam 350: - 
Support 200: - 
Sista betalningsdag är 2020-01-31 
 
Säsongsavgifter på Gustavsbergs camping betalas, som tidigare år, antingen till 
fullo senast 2020-01-31 eller enligt följande delbetalningar: 
 1500: - (2020-01-31) 
 1500: - (2020-03-31) 
 slutbetalning senast (2020-05-30) 
 
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
 
 
Påminnelse om att inomhusbaden fortsätter 
Badtiderna är 17.00 – 19.00 första lördagen i månaden. Insläpp är 16.45 – 17.00. 
 
Vi börjar efter nyår med 4 januari, 1 februari, 7 mars och sista baddagen våren 
2020 är 4 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 
 
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 
 
Gunilla Thorild Wall 
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