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Så börjar vi närma oss decembers
alla helger och förhoppningsvis ska
lite kyla och snö lysa upp mörkret
därute. Tyvärr verka pandemin öka
igen även om Sveriges situation är
betydligt bättre än ute i Europa.
De flesta av oss har nu fått två doser
vaccin och är bra skyddade mot svår
sjukdom.
Som vanligt pågår styrelsearbetet
även under vintern och just nu ligger
fokus på att grusa upp på Sjöängen.
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På campingen har tvättstugan fått nya maskiner. Två rejäla tvättmaskiner och en
torktumlare. På campingen har grusningen på Sjöängen påbörjats men inte
slutförts ännu. Anledningen är att det är för surt i marken för att slutföra arbetet
nu. Det görs när det torkat upp lite i vår. Elen på campingen har varit en källa till
problem för många och förhoppningsvis görs något åt den under nästa säsong.
Även tv-apparater, kyl och frysar samt fönster och dörrar kommer att bytas där
det behövs. Även nya bommar sätts upp vid infarten till campingen.
Även detta år varit ett mycket gott år för campingen. Antalet
medlemsansökningar och ansökan om säsongsplatser har ökat rejält.
Omsättningen detta år har varit fantastiska 1 033 380 kronor, en ökning mot
föregående år med 98 875 kronor.
Vid en närmare analys av detta så tror vi att mycket beror på det faktum att folk
valt att semestra i Sverige på grund av pandemin.
Ni som funderar på att skicka in en motion till årsmötet 2022, gör det före den 1
januari 2022, då motionstiden enligt stadgarna går ut.
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Kallelse till årsmötet 2022
Naturistföreningen Bergslagens Solsport inbjuder alla medlemmar
till årsmöte lördagen den 26 mars 2022 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 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.
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.
Observera att nomineringar till styrelse och revisorer ska ske innan årsskiftet,
enligt våra stadgar.
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Medlems- och säsongsavgifter för 2022
Medlemsavgifter enligt följande:
Medlemsavgift NBS för familj:
Medlemsavgift NBS för en person:
Vinteravgift från 1/10 till 15/4
samt elavgift 20 kronor per dygn du är på campingen.
Säsongsavgift för husvagnsplats:
Rumspriserna varierar beroende på storlek.
Sista betalningsdag är 2022-01-31

550 kronor
350 kronor
800 kronor
5500 kronor

Säsongsavgifter på Gustavsbergs camping betalas, som tidigare år, antingen till
fullo senast 2022-01-31 eller enligt följande delbetalningar:
• 1500: - (2022-01-31)
• 1500: - (2022-03-31)
• slutbetalning senast (2022-05-30)
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 har äntligen öppnat uppbadhuset för oss igen efter en lång tids
stängning
Badtiderna är 17.00 – 19.00 andra lördagen i månaden. Insläpp är 16.45 – 17.00.
Vi börjar efter nyår med 8 januari, 12 februari, 12 mars och sista baddagen
våren 2022 är 9 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
NBS styrelse vill önska alla medlemmar

God jul och Gott nytt år

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 önskar samtliga läsare en God Jul och
ett Gott Nytt År.
Roland och Carina
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