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NAKENKULTUR ● BADSTUGAN ● MITTNATURIST ● GÄVLEBORG

Bada i Sundsvall
Alnöbadet
15 september
6 oktober
3 november
24 november
15 december
Badtid 16-18
Insläpp 16.00-16.05. Kom i tid!
Inträde 100 kr, fika 20 kr
Kontant eller Swish
Alla välkomna - inget krav på
medlemskap i förening.
Paradisbadet i Ö-vik med FUN
9 november
kl 18-22.
En SPA-resa till
Örnsköldsvik i
samarbete
Umenaturist och
Mittnaturist.
Mer info finns på webb och FB,
Mittnaturist eller Umenaturist

Bada i Uppsala
Almungebadet
6 oktober
24 november
Badtid 13.30-15.30.
OBS ÄNDRING
Inträde 90 kr
Kontant eller Swish
Ta med fika om så önskas!
Alla välkomna - inget krav på
medlemskap i förening.
Kontakt 073-252 72 60.

Nakenbadet
Storsand på Höga
Kusten i Kramfors
kommun, vid
havet strax norr
om Norrfällsviken.

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

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.se
www.scandinaviannaturist.org/Nakenkultur/sv/
node/1
BANKGIRO 214-3501

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

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

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

NATURISTLANDET

naturistlandet.wordpress.com

Regler för
nakenbad?
Rätt ofta stöter vi på ”Regler för
nakenbad”. Behövs det verkligen särskilda bestämmelser för
att bada textilfritt?
Den viktiga grundbulten är att
man tar av sig kläderna när man
ska hoppa i havet, det ligger ju i
sakens rena natur.
Sveriges Naturistförbund har
sådana regler, Naturistetikett,
kallar man detta. Visserligen är
det avskrivet från de riktlinjer
som det norska naturistförbundet har publicerat. Men i alla
fall!
Och ute i stora världen finns på
många håll sådana ”bestämmelser”.
I grund och botten är det bara
fråga om vanlig hänsyn och
hyfs.

Samma regler som gäller för
all samvaro mellan
människor.
På badplatser och på alla andra
ställen där folk samlas.
Enda skillnaden, på ett nakenbad och ett ”vanligt” bad, är att
man kan vara spritt språngande
– utan att behöva ängslas för
vad andra ska tycka eller säga.
På nakenbadet är det fritt fram
att ta av kläderna, ingen kan
säga nått om detta. I allt övrigt
är det samma uppträdande som
i alla övriga offentliga sammanhang.
Det finns bara ett litet problem
som kan uppstå på nakenbadet:
Hur gör vi med dem som kommer dit och inte vill ta av sig.
Sverige är ett fritt land, ingen
enskild person, ingen statlig eller
kommunal myndighet kan tvinga
någon att näcka, om denna nu
inte vill det. Skylten ”nakenbad”
är en upplysning – här kan du
nakenbada – men det finns som
sagt inget tvång.
Jämför: Om det är skyltat ”badplats” är det inget som hindrar
att du är där utan att hoppa i
vattnet. Du kan sitta påklädd i
solen, läsa en bok, titta på sjöfåglar, eller vad du nu vill. Du
behöver inte bada!
(Forts sid 4)

(Forts fr sid 3)
Ibland möter man på nakenbaden ivriga naturister som vill
”hoppa på” textilfolk som vistas
där, helt eller delvis påklädda.
Sådana borde avhysas, rullas i
tjära och fjäder …
Att folk är påklädda på ett
nakenbad kan ha många
orsaker. Kanske tycker de att
det är för kallt, eller också vill de
skydda sig mot solen? Måhända
vill de först kolla hur det är,
innan de tar av sig?
Sverige är som sagt ett fritt land,
om nakenheten på ett nakenbad
kan och får man ha olika åsikter.
Folk som beter sig illa, tittare

som ohyfsat går omkring och
glor, de är inte önskvärda i något
offentligt sammanhang. Här är
det berättigat att gripa in!
Och visst kan vi vädja till folks
heder:
”Här är ett nakenbad,
här badar man naken.
Respektera detta!”
Hänsyn och tolerans, hyfsat
uppträdande, det krävs i all
mänsklig samvaro – även på
nakenbadet.
Nakenbadet nära Fönebo,
Norra Dellen, Hälsingland
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