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NAKENKULTUR ● BADSTUGAN ● MITTNATURIST ● GÄVLEBORG

Nytt Naturistår 2019
Nu är det dags att betala årsavgiften.
Nakenkultur - 210 kr per par eller enskild
Mittnaturist - 100 kr respektive 150 kr per
par/familj. Alternativt 300 kr per par eller
enskild, med samtidigt medlemskap i
Nakenkultur.
Gävleborg - 50 kr per person
Information om föreningarna och
anvisningar hur man betalar finns i vår
föreningsspalt sid 2.

Bada i Alnöbadet

Bada i Almungebadet

Alnöbadet
kl 16-18

Almungebadet
kl 13-15

27 januari

3 februari

17 februari

7 april

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

Almunge 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.

Badstugans årsmöte
Badstugans ÅRSMÖTE blir den 3 mars hos
Eva och Olle, Birkagatan 14 A. Vi börjar i
bastun kl 13.30. Kl 15 (cirka) startar
förhandlingarna. Vi har flera viktiga frågor
på bordet. Ska vi fortsätta med baden i
Almunge, finns det några bra alternativ?
Efter mötet finns möjlighet att beställa
pizza. Föreningen bjuder på bordsvatten
och lättöl.
STÄDDAGEN på Fjällnora nakenbad blir
den 5 maj. Vi samlas där kl 13.

NATURISTFÖRENINGEN
MITTNATURIST
rsavgift 100 kr respektive 150 kr per par/
familj.
Alternativt 300 kr per par eller enskild, med
samtidigt medlemskap i Nakenkultur. D ing r
internationellt INF-medlemskort och SNFtidskriften Tillsammans, 4 nr.
KONTAKT:
nfmittnaturist@outlook.com
www.mittnaturist.com
BANKGIRO 208-5728

NATURISTFÖRENINGEN
GÄVLEBORG
rsavgift 50 kr
KONTAKT: Olle 073-252 72 60
nf_gavleborg@spray.se
BANKGIRO c/o Nakenkultur 214-3501

NATURISTFÖRENINGEN
NAKENKULTUR
rsavgift 210 kr per par eller enskild.
Internationellt INF-medlemskort och SNFtidskriften Tillsammans, 4 nr.

.

KONTAKT: Eva & Olle

SPA-kväll med
Mittnaturist

073-252 72 60
nakenkultur@naturistforbundet.se2
www.scandinavianraturist.org/Nakenkultur/
sv/node/1

Den 8 februari kl 18-22
har Mittnaturist bokat
Exotic Spa, Södra vägen
19, i Härnösand. Det finns
bastu, jacuzzi med
havsutsikt och
inomhuspool.

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
badstugan@strands.st

SNF:s utvecklingskonferens
Under tiotalet år har denna
”endagskonferens” hållits pvå sommaren i
samband med SNF:s riksmöte. Men nu ska
man återgå till den gamla ordningen.
Datum 6-7 april och platsen blir Ljungsbro
utanför Linköping.
Återstår att se om denna ordning kommer
att öka föreningarnas intresse att delta i
”framtidsmötet”. När det var samkörning
med riksmötet förenklade detta för
föreningarna. Sände man delegater kunde
dessa delta i båda mötena. - SNF betalar
resa och uppehälle en dag för en deltagare
i utvecklingskonferensen. Om man åkte bil
kunde samåkning ske. Vill föreningarna nu
delta i båda mötena blir det i princip dubbla
kostnader.

Naturistlandet
Uppland!
Snart kommer Vår och Sommar, då för vi
gå utan strumpor och skor.
Och bada på Rullsand eller Fjällnora ...

Vandrarhemmet i Ljungsbro. Här hölls
SNF:s utvecklingskonferenser förr om
åren.Troligen blir det så även 2019.
Nakenkultur är ansluten till SNF och kan
delta i SNF:s möten. Både vid utvecklingskonferens och riksmöte får föreningen
sända valfritt med antal personer. Reseersättning och uppehälle en dag för en
representant vid utvecklingskonferensen är
det enda bidrag som SNF lämnar. Alla
övriga kostnader får föreningen - eller
deltagarna själva - bekosta.
Vid riksmötet har föreningarna rätt att
sända ett antal representanter i förhållande
till antalet medlemmar. Nakenkultur har tre
delegater. Alla medlemmar är välkomna,
dock är det endast delegaterna som har
rösträtt vid mötet.

Alla nakenbad i Sverige hittar du på vår
webbsida

NATURISTLANDET
https://naturistlandet.wordpress.com

Webbtidskriften NATURISTEN
https://naturistensite.wordpress.com

För aktuell information se sidan
Föreningar & verksamhet
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