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Naturist i Uppland
Uppland har en hel del att erbjuda
naturisterna.
Skeppsmyra naturistcamping på södra
delen av Väddö-Björkö i Norrtälje kommun
öppnade 2006. Campingen drivs av
Skeppsmyra Norrtälje Naturistförening,
SNN. SNF-medlemmar får rabatt på
övernattningar men alla är välkomna, även
dagbesökare som vill bada eller basta. Det
finns också en gästbrygga för båtar.
Campingen har 35 platser för husvagnar,
tio tältplatser samt en stuga med fyra
bäddar.
Telefon: 0176-943 06
Se www.snn.se.

Uppsalas nakenbad
20 kilometer öster om staden, vid väg 282,
finns Uppsalas nakenbad i Fjällnora
fritidsområde vid sjön Ramsen.
Det är ett populärt ställe, här träffar Du
alltid många glada nakenbadare. För att
komma till nakenbadet följer du någon av
stigarna från serveringen ut på udden i
sydöst.
Föreningarna Badstugan och Nakenkultur
har här sitt träffställe.
Två grillkvällar på nakenbadet är
inplanerade under sommaren:
Fler skyltade nakenbad i Uppland:
Talludden i Öregrund
NV Östa Camping, Tärnsjö
Aspbo 2, Österbybruk

7 juli
11 augusti
Samling från kl 16
Ta med egna råvaror och dryck,
föreningarna ordnar grillelden.
Information 073-252 72 60

Naturist i
Gävleborg!
Se ”Naturismen i Hälsingland” i
NakisPosten nr 2 2019!

Nakenbad i simhall
Badstugan planerar två badtillfällen i höst,
6 oktober
24 november
Badtid kl 14.30-16.30.
Almungebadet (Almunge Skola) ligger 27
kilometer öster om Uppsala, vid väg 282.
Alla naturister är välkomna, man behöver
inte vara medlem i någon förening.
Badavgift 90 kr. Barn och ungdom 0-20
ingen avgift.
Ta med fika om så önskas!
Infoormation 073-252 72 60.

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

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

Rullsand, Rullsand!
Gävlebornas badbalja ligger utanför
Skutskär, öster om Dalälvens mynning.
Billuddens naturreservat bjuder på vild kust
ut mot de stora havsvidderna. Rullsands
bad och camping har restaurang,
ställplatser och stugor.
Skylten ”nakenbad” finns i norra änden, där
sandstranden slutar. Många naturister
föredrar att gå längre ut på den steniga
stranden vid Rullsandsfladet.

KONTAKT: Eva & Olle 073-252 72 60

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

NakisPosten
REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE
OLLE STRAND 073-252 72 60

Nakenbadet på Rödhällsudden, Rullsand

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

Alla naturistplatser - nakenbad och
campingar - i Sverige hittar du på vår
webbsida

NATURISTLANDET
https://naturistlandet.wordpress.com

Badutflykt med
Mälardalen
Den 16 juni och den 4 augusti inbjuder
Mälardalen till badträffar på Herrfallet vid
Hjälmaren. Samling kl 11.
Nakenbadet ligger längst ut i sydost på
östra sidan av en smal landtunga.

Naturist i Medelpad
och Ångermanland

Nakenbad i Kramfors
kommun

Stughelg med
MITTNATURIST
9-11 augusti hyr Mittnaturist en stuga
med bastu vid vatten. God mat i trevligt
sällskap. Kostnad 750 kr för
medlemmar, 1000 kr för icke
medlemmar. Anmälan och info:
nfmittnaturist@outlook.com

Nakenbad i Timrå
kommun

Nakenbad i simhall
Under höst, vinter, vår badar
Mittnaturist i Alnöbadet.
För info se www.mittnaturist.com

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 SNFtidskriften Tillsammans, 4 nr per r.
KONTAKT:
nfmittnaturist@outlook.com
www.mittnaturist.com
BANKGIRO 208-5728

