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Gott Nytt Naturistår
I föreningarna blir det ett nytt
verksamhetsår - och dags att
betala medlemsavgiften.

NF Nakenkultur är ansluten

KONTAKT
till Sveriges Naturistförbund.
nfmittnaturist@outlook.com
Som medlem i Nakis betalar Du
www.mittnaturist.com
210 kr per år. Avgiften gäller för
BANKGIRO 208-5728
en enskild eller två sammanboende personer (samma
postadress), man får var sitt
medlemskort och SNF-tidskriften Bada i Sundsvall
Tillsammans, 4 nr per år.
KONTAKT
Eva & Olle 073-252 72 60
nakenkultur@naturistforbundet.se

BANKGIRO 214-3501

NF Mittnaturist
Årsavgift 120 kr, respektive
180 kr per par/familj.
Alternativt 330 kr per par eller
enskild, med samtidigt
medlemskap i Nakenkultur. Då
ingår internationellt INFmedlemskort och SNF-tidskriften
Tillsammans, 4 nr per år.

Alnöbadet
2 februari
15 mars
5 april
3 maj
Badtid kl 16-18
Insläpp kl 16.00-16.05. Kom i
tid!
Inträde 100 kr, barn ingen avgift
Fika 20 kr
Kontant eller Swish
Alla välkomna - inget krav på
medlemskap i förening.

NF Gävleborg
Årsavgift 50 kr per person.
KONTAKT
Olle 073-252 72 60
nf_gavleborg@spray.se
BANKGIRO c/o Nakenkultur
214-3501

NF Badstugan
Ingen årsavgift
KONTAKT
Olle 073-252 72 60
badstugan@strands.st

Bada i Uppsala
Badstugan och Nakenkultur har
under många år ordnat inomhusbad i Almungebadet, 27 km
öster om Uppsala.
Besökarantalet har minskat
samtidigt som kommunen höjt
badhyran. För närvarande har vi
inga bad inbokade, vårterminen
2020.

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
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, 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

Pite havsbad — får
nakenbadet vara
kvar?
I juli 1970 invigdes ett skyltat
nakenbad på kommunens mark
vid Pite havsbad. Det var det
första officiella nakenbadet i
Svea Rike och invigningen
bevakades av ett stort pressuppbåd.
Sommaren 2020 blir det 50-års
jubel om allt vill sig väl. Piteå
Havsbads AB kräver att få utöka
den stora campingplatsen och ta
markområdet där nakenbadet nu
finns i anspråk. Nakenbadet vill
man lägga ner, eller möjligen
flytta till annan plats.

På nätet finns information:
En strid om en strandremsa på
Piteå havsbad har blossat upp.
Pite Havsbad AB vill göra området intill stranden till en husvagnsparkering. Men närboende
vill behålla stranden intakt och
öppen för naturisterna.
Konflikten handlar om ett 150
gånger 300 meter stort område
på Piteå havsbad. För nästan
femtio år sedan blev den
stranden officiellt ett naturistbad.
... Marken ägs av Piteå kommun
och nu vill turistföretaget Pite
Havsbad AB att kommunen låter
företaget bygga en
husvagnscamping vid stranden.

(Forts fr sida 3)

Havsbadets camping är redan
idag jättestor, men företaget vill
utöka. Det är ställplatserna alldeles vid strandkanten som är
mest attraktiva och där kan man
ta ut HÖG hyra ...
Folk som bor i sina egna hus
nära stranden stranden tycker
att campingen är väl stor redan
nu, och att nakenbadet passar
mycket bättre in än en mur med
campingvagnar. Och Piteå kommun säger att marken är grönområde som inte ska
exploateras.
Saken kompliceras av att Havsbadet inte har ytterligare mark
att expandera på. Ett alternativ
som undersökts kan inte användas då Norrbotnia-banan, som
ska gå från Umeå upp till Luleå,
eventuellt kommer att ta den
marken i anspråk. Det ska bli en
järnvägsstation vid Pite havsbad. Den korridor som är reserverad är bitvis flera kilometer
bred, den slutliga sträckningen
är inte bestämd ännu. Men tills
vidare får man inte bygga där.
Och fler ställplatser behövs nu,
menar havsbadsbolaget.
Något bra alternativ för att flytta
nakenbadet finns inte heller. Det
har redan flyttats flera gånger,
längre ut mot nordöst.

Rädda Nakenbadet i
Piteå!
Det är Sveriges äldsta
officiella nakenbad. Nu
behövs att alla goda krafter
hjälper till så att det kan vara
kvar. Nakenbadet vid Pite
havsbad är en naturiststrand
som är en viktig tillgång för
badorten Piteå och för hela
Sverige.

NATURISTEN
https://
naturistensite.wordpress.com
Eller
www.naturisten.se
För aktuell information
angående badtider m m se
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