
 

Naturismens vår och 
sommar 
Nu ställer vi om klockan! Nu är det vår, 
snart kommer naturismens glada sommar-
tid! Då kan vi gå utan strumpor och skor!  
Naturistföreningarna planerar sina 
aktiviteter för våren och sommaren. 
Naturistcampingarna slår upp portarna. 

Skeppsmyra på södra Björkö i Norrtälje 
kommun har öppet på heltid juni, juli, 
augusti. Vill man besöka campingen under 
maj och september ska man ringa i förväg. 
Se www.snn.se. 

Lyckebo utanför Umeå. FUN, Föreningen 
Umenaturist, har sommarläger 12-22 juli. 
SNF:s riksmöte äger rum 13-14 juli så 
dessa dagar kan det bli brist på rum och 
ställplatser. 

Gustavsberg i Nora, öppet för gäster från 
27 maj till 30 september. 

Sandviken i Persberg utanför Filipstad har 
i år öppet för besök 13 juni till 25 augusti. 
Det är renovering av byggnader som pågår 
vilket gör att säsongen kortas denna 
sommar. 

Uppsala i april ...
Badstugan badar i Almunge som ligger 27 km 
öster om Uppsala, vid väg 282. Simhallen finns i 
anslutning till skolan.  
Badtiden är kl 13-15. Badavgift 70 kr, barn och 
ungdom 0-20 ingen avgift. 
UL-buss 809 från Uppsala C kl 12.30, och åter 
från Almunge kl 15.08  
Vi ordnar samåkning med bil från Uppsala. 
Meddela behov, och om du har plats i din bil, 
senast dagen före badet.  

Sundsvall i april ...
Mittnaturist badar på Alnön. Badtiden är kl 
16-18. Var gärna på plats senast kl 15.55, sista 
insläpp är 16.05. 
Badavgift 100 kr, även icke förenings-
medlemmar är välkomna. Barn går in gratis. 
Fika 20 kr. Sista stunden i bastun blir det 
Aufguss med härliga dofter. 

Almungebadet kl 13-15

7 april

Alnöbadet kl 16-18

28 april
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Mittnaturister på G 
MITTNATURIST hade sitt årsmöte 16 
mars. Fyra motioner hade kommit in. En 
motion avsåg annonsering av verk-
samheter i tidningarna. Motionen tillstyrktes 
och godkändes. - ”Blänkare i Sundsvalls 
Nyheter har därtill visat sig vara gratis”. 
En motion angående stuguthyrning 
”tillstyrktes och godkändes principiellt” men 
det slutliga valet bordlades till nästa möte 
med styrelsen. — Föreningen hyrde en 
stuga under ett veckoslut 2018 och det kan 
alltså bli fallet även 2019.  
Styrelsen omvaldes i sin helhet.  
På inomhusbaden i Alnöbadet tillsattes två 
personer som badvärdar för att ”ta hand 
om” nya badbesökare. Och man vill ordna 
bordsplaceringarna vid fikat så att det blir 
gruppgemenskap och samhörighetskänsla. 
Den nya hemsidan, www.mittnaturist.com, 
är föreningen helt belåten med. 

NATURISTFÖRENINGEN 
MITTNATURIST 
"rsavgift 120 kr, respektive 180 kr per par/
familj.  

Alternativt 330 kr per par eller enskild, med 
samtidigt medlemskap i Nakenkultur. D( ing(r 
internationellt INF-medlemskort och SNF-
tidskriften Tillsammans, 4 nr per (r. 

KONTAKT:  

nfmittnaturist@outlook.com 

www.mittnaturist.com 

BANKGIRO 208-5728 

Naturismen i Uppsala
Badstugans startade 1997, det viktiga 
målet var att starta inomhusbad i Uppsala. 
Nakenbadet på Fjällnora tillkom redan på 
1970-talet.  På nittiotalet var Fjällnora 
nakenbad väl etablerat, soliga baddagar 
var det ofta fullsatt. Det gick utmärkt att 
värva naturister som ville bada i en simhall 
under vintern. Vi hyrde Delfinen i Hågaby, 
där hade vi badtid lördag förmiddag kl 8-10. 
Sedan blev det Gottsundabadet, stor 
bassäng, barnbassäng, bubbelpool, vatten-
rutschkana ... 
Sedan flyttade vi till Svettis vid Svan-
dammen, ett litet men mycket trevligt bad, 
byggt 1912. Vi kom därefter tillbaka till 
Delfinen.  När den lilla simhallen i västra 
Uppsala revs 2016 fick vi flytta baden till 
Almunge i östra delen av kommunen. Där 
är vi fortfarande. Men vi letar efter nya 
möjligheter för inomhusbad. 

Fjällnorabadet fortsätter att vara central-
punkten för naturisterna i Uppsala sommar-
tid. Badstugan har under alla år haft en 
städdag ute på Fjällnora i maj månad.  
I år samlas vi på nakenbadet 5 maj kl 13. 
Det blir arbete och korvgrillning.  

Nakenkulturs 
årsstämma  
kl 14.30. 
Medlemmar 
kallas! 
Alla är  
välkomna att 
delta!

http://www.mittnaturist.com
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NATURISTFÖRENINGEN 
NAKENKULTUR 
"rsavgift 210 kr per par eller enskild. Internationellt 
INF-medlemskort och SNF-tidskriften Tillsammans, 
4 nr. 
KONTAKT: Eva & Olle 073-252 72 60 
nakenkultur@naturistforbundet.se2 
www.scandinavianraturist.org/Nakenkultur/ 
sv/node/1 
BANKGIRO 214-3501

NATURISTFÖRENINGEN 
BADSTUGAN 
Du blir medlem n'r du badar med oss – f*rsta 
badavgift varje (r r'knas som erlagd (rsavgift. 

KONTAKT: Eva & Olle 073-252 72 60  

Stranden norr H*lick p( Hornslandet

Naturismen i 
Hälsingland!
Stenöorn i Sandarne, vid havet utanför 
Söderhamn, ett lättillgängligt nakenbad. 
Stenö Camping, där finns också stugor att 
hyra, och en del service. Textilarna badar 
på södra sidan och nakisfolket har sitt 
tillhåll på norra stranden, alldeles vid 
staketet som är gräns till naturreservatet.  
Fågelskyddsområdet har tillträdesförbud i 
princip hela sommaren, men fågelskådarna 
har ett utsiktstorn mitt på halvön som får 
besökas. Det finns en stig som leder ut till 
tornet. 

Hornslandet, en stor halvö i havet utanför 
Hudiksvall. Längst ner i söder finns Hölick, 
gammalt fiskeläge med campingplats och 
liten hamn. En kilometer norr om Hölick, vid  
50-skyltarna finns en möjlighet att parkera 
på vägens västra sida. Där börjar stigen 
som leder ner till stranden. Det finns två 
fina sandstränder skilda av en stening 
udde. Naturbad - det finns ingen service. 

Fönebo vid Norra Dellen. 400 meter före 
campingen finns en smal stig genom 
ungskogen ner till stranden. Dellensjöarna 
har vattenreglering, det innebär att sand-
strandens bredd kan variera. Naturbad. 

mailto:nakenkultur@naturistforbundet.se
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http://www.scandinavianaturist.org/Nakenkultur/sv/node/1#_blank
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Torön i Ljusnan. Söder om Järvsö, på 
östra stranden av älven. Bilparkering och 
busshållplats, gångbro ut till ön. 
Restaurang och textilbad på södra udden.  
På västra sidan, mot älven, finns en lång 
sandstrand där man kan ”bada som man 
vill”. 

NATURISTFÖRENINGEN 
GÄVLEBORG 
"rsavgift 50 kr 

KONTAKT: Olle 073-252 72 60 

nf_gavleborg@spray.se 

BANKGIRO c/o Nakenkultur 214-3501 

 

Webbtidskriften NATURISTEN 
https://naturistensite.wordpress.com 
Eller www.naturisten.se  
För aktuell information se sidan  
Föreningar & verksamhet 

NakisPosten 
REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE 

OLLE STRAND 073-252 72 60 

NATURISTLANDET
Alla naturistplatser - nakenbad och 
campingar - i Sverige hittar du på vår 
webbsida 
NATURISTLANDET 
https://naturistlandet.wordpress.com 

Badutflykt med 
Mälardalen
Naturistföreningen Mälardalen har 
inomhusbad i Kungsör. Sommartid 
vårdar och värnar man om nakenbadet 
vid Herrfallet som ligger söder om 
Arboga vid stranden av Hjälmaren. 
Den 16 juni och den 4 augusti inbjuder 
Mälardalen till badträffar på Herrfallet. 
Samling kl 11.  
Nakenbadet ligger längst ut i sydost på 
östra sidan av en smal landtunga.  

Herrfallet vid Hjälmaren
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