Avgifter 2018
Besöksavgiften är 350:‐/säsong. 15 maj ‐ 15 augusti.
Dagbesök/natt (3 fria tillfällen för medlemsbesök)
därefter 50:‐ per besök (max 350:‐).
Avgiften kan betalas till områdesvärden, kassören eller direkt till Pg 434 53‐0 eller med Swish 123–
480 91 82. Glöm inte att ange namn och adress. Besökare under 17 år betalar ingen avgift.

Medlemsavgiften är 500:‐/år.
Hyrstugan Solsport (4 bäddar + bäddsoffa)
Medlem: 2400:‐/vecka, 400:‐/dygn.
Ej medlem: 3000:‐/vecka, 500:‐/dygn

Hyrstugan Näckebo (4 bäddar + bäddsoffa)
Medlem: 3000:‐/vecka, 500:‐/dygn.
Ej medlem: 3600:‐/vecka, 600:‐/dygn.

För hyrstugor gäller 50% rabatt, t.o.m. vecka 24 och fr.o.m. vecka 33.

Husvagnsplats inkl. el
Medlem: 900:‐/vecka, 150:‐/dygn.
Ej medlem: 1800:‐/vecka, 300:‐/dygn.

Tältplats
Medlem: 300:‐/vecka, 50:‐/dygn.
Ej medlem: 600:‐/vecka, 100:‐/dygn.

Husvagnsplats säsong
Medlem: 5000:‐. Inkl. el.
Ej medlem: 8000:‐. Inkl. el.

Tillfälliga daggäster till boende
Ingen avgift.

Information om Göteborgs Friluftsförening GFF,
www.gbgfriluft.se.
GFF är en ideell, demokratisk förening, politisk och religiöst obunden.
Föreningen vill främja:
Friluftsliv med gemensamt sol- och nakenbad för hela familjen.
Ett otvunget umgänge mellan människor av olika kön och åldrar.
Gemensam skötsel av vårt naturistområde på Björkö.
Förening bildades 1936 under namnet Göteborgs Nudistförening. Nuvarande
namn antogs 1964. Vårt område på Björkö 1:137 (57 740 m2) inköptes 1938.
På området finns både sandstrand och klippbad. Det finns badbryggor,
trampolin, vedeldad bastu, duschar, tvättmaskin och Terramunda
mulltoaletter.
Vi har två uthyrningsstugor vardera med 4 bäddar plus bäddsoffa: Solsport och
Näckebo. Det finns gästplatser för husvagnar och tält. På området finns också
en storstuga för gemensamma aktiviteter samt TV-rum, kök och kontor.
För alla trevnad finns också möjlighet att spela bordtennis och badminton. För
barnen finns lekstuga, lekredskap, gungor, studsmatta och sandlåda.
På området finns 20 privata hus och ett trettiotal husvagnar, vars
uppställningsplatser är bestämda på medlemsmöten. Det är medlemmarna som
gemensamt äger området.
Flera styrelse- och medlemsmöten äger rum under kalenderåret, dels i GFFs
storstuga och dels i andra lokaler. Vi har arbetsdagar under våren och
hösten för att underhålla området.
För att kunna bli medlem skall området ha besökts under minst tre år och du
bör även ha varit med på några av våra arbetsdagar så att vi lärt känna
varandra. Referenser till någon medlem skall lämnas med ansökan. Som
medlem kan du påverka vårt område vid medlemsmötena, men du har även ett
ansvar att delta på arbetsdagar för att sköta området.
Vi välkomnar par och familjer till vårt område.

Kontaktpersoner
Ordförande:
Områdesvärdar:
Uthyrningsansvarig:

LillannaJohanssn
Laila Strömqvist
Inger Sedin
Iréne Ströman-Rosén

0730 – 52 52 72
0707 – 56 33 48
0764 – 16 52 71
0704 – 15 68 15

Du kan boka hus, husvagn-husbil och tältplats genom att antingen skicka ett mail
till bokning@gbgfriluft.se eller kontakta vår uthyrningsansvariga, Iréne per telefon
(0704 – 15 68 15).

Glöm inte att hundar inte är tillåtna på området.

