
 

Naturismen i 
CORONA-tider 
De restriktioner som gäller för 
oss alla när härjar försvårar vår 
föreningsverksamhet. 
Inomhusbad och bastu har 
ställts in.  
Hur det blir med campingarna  
denna sommar är en öppen 
fråga. Den som har en fast ställ-
plats kommer att få använda 
den. Men tillfälliga besökare kan 
mötas av restriktioner. Årsmöten 
och andra sammankomster är i 
farozonen.  
Badplatserna blir vår räddning. 
Friluftsliv och SOLBAD är väldigt  
bra när det gäller att hantera 
infektioner. D-vitaminer behövs i 
stora doser, sägs det.  
Ut i solen, men håll avstånd till 
alla personer som du inte bor 
ihop med dagligen. 
I Tyskland är det några badorter 
som ska ruta in stränderna i 5 x 
5 meters rutor, för att det ska bli 
avstånd mellan badfamiljerna. 

   

MITTNATURIST i 
Sundsvall  
Föreningen badade i Alnöbadet 15 
mars och hade därefter sitt årsmöte för 
2020. Styrelsen omvaldes men det 
blev en vakans då en person valt att 
lämna styrelsen.  
Årsavgifterna 2021 blir samma som 
2020. 
Baden 5 april och 3 maj ställdes in på 
grund av Corona. 
Avsikten är att fortsätta att bada i 
Alnöbadet när epedemiläget gör det 
möjligt. 
Förslag finns på badtider under hösten 
2020 och våren 2021 men dessa har 
ännu inte bekräftats av badet. - Se  
Mittnaturists webbsida för aktuell 
information. 
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Bada på ”Smackis” 

MITTNATURIST TRÄFFSTÄLLE 
i Timrå kommun, i Indalsälvens delta, 
söder om flygplatsen. 
Avfart NATURRESERVAT. Nakenbadet 
finns på sandstranden och börjar vid 
toalettbyggnaden (TC). 

Naturistverksamhet i 
UPPSALA 
Redan före Corona hade Badstugan 
och Nakenkultur beslutat att ställa in 
inomhusbaden i Almunge. Det var 
alldeles för få besökare som kom till 
Almungebadet samtidigt som 
kommunen höjde bashyran. 
Badverksamheten gick med stor 
förlust. 
Årsmötena fick skjutas upp men 
bokslut för 2019 har gjorts. 
Årsredovisningar finns nedan. 
Och de som betalat årsavgift - 210 kr 
per enskild eller per familj - har fått 
sina INF-märken för 2020. Hittills är det 
69 personer som betalat årsavgift i 
Nakenkultur - eller sagt att de ska 
betala. 

Badstugan verksamhet 2019 
Under året har endast 14 personer 
deltagit i vår badverksamhet och vi har 
bokfört totalt 28 besök. 
Under året badade vi fyra gånger i 
Almungebadet. − Uppsala kommun har 
ytterligare höjt hyran, vi betalade 910 
kr för två timmar. Badavgift VT 70 kr, 
HT 90 kr. Första badet under 2019, 
den 3 februari, gick jämnt upp tack 
vare en del frivilliga bidrag, de övriga 
tre med förlust. Badkontot på minus    
1 110 kr. 
Den 5 maj genomförde vi en städdag 
på Fjällnora. 
Nakenkulturs verksamhet 2019 
Medlemsförteckningen omfattade vid 
årets slut 81 personer. 11 kommer från 
Mittnaturist i Sundsvall. Vi redovisade 
54 hushåll till SNF. 
Föreningens ekonomi består i huvud-
sak av medlemsavgifter och utgående 
avgifter till SNF. Enligt kassaboken är 
det en minskning på 2 145 kr när vi 
jämför med föregående år. 
Förlusten beror av att portokostnaden 
ökat och att stora portoinköp gjorts i 
förväg (före höjningen), även brev- 
utsändningen av NakisPosten till Bad-
stugan och Gävleborg har betalats av 
Nakenkultur. Vidare fick vi många 
inbetalningar för 2019 i december 2018 
vilka hamnade i bokföringen för det 
året.  
Vi har givit avgiftsbefrielse för tre med-
lemmar 2019 vilka gjort föreningen  
stora tjänster. 
Föreningsstämman hölls 5 maj på 
Fjällnora under städdagen. 
På SNF:s utvecklingskonferens 6-7 
april i Ljungsbro representerades 
föreningen av Mehran Noghabai som 
bor i Linköping; inga kostnader för vår 
förening uppkom. 
På riksmötet 13 juli på Lyckebo utanför 
Umeå hade Nakenkultur ingen delegat. 
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I Hälsingland, på norra stranden av 
Dellen, 400 m före Fönebo Camping, 
går stigen ner till nakenbadet. 

Bada i GÄVLEBORG! 
NF Gävleborg bildades 2011 och 
arrangerade då  inomhusbad i Lillhags-
badet i Gävle. Därefter ordnades inom- 
husbad i Delsbo 2013. 

I Hälsingland finns flera fina ”naturbad” 
där nakenbadarna träffas.  
I Sandarne vid Söderhamn, på norra 
stranden vid Stenö camping, alldeles 
vid staketet som avgränsar fågel-
skyddsområdet  har vi ett gammalt 
naturbad som vårdas av naturister som 
byggt bryggor för att komma ut i 
vattnet. Det finns bord och bänkar som 
kommunen ställt dit. 

Utanför Hudiksvall,vid havet, finns ett 
fint naturbad. Det ligger på västra 
kusten av Hornslandet, en km norr om 
Hölick.  
Parkeringsmöjligheter väster om vägen 
strax efter hastighetsskyltarna. Två fina 
sandstränder skilda av en stenig udde.  

NATURISTFÖRENINGEN 
BADSTUGAN 
KONTAKT: Eva & Olle 073-2572 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 
BG-3501 

mailto:nakenkultur@naturistforbundet.se
mailto:nakenkultur@naturistforbundet.se
mailto:nf_gavleborg@spray.se
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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 SNF-
tidskriften Tillsammans, 4 nr per (r. 

KONTAKT:  

nfmittnaturist@outlook.com 

www.mittnaturist.com 

BANKGIRO 208-5728 

Bada i UPPSALA! 

Fjällnora friluftsområde, 25 km öster 
om Uppsala, väg 282. Från 
serveringen följer man någon av 
stigarna ut på udden i sydöst. På 
Fjällnora finns också stort textilbad - i 
sjön  
Trehörningen - textilcamping, och 
stugby,  vedbastu, vildmarksbana.  
Träffställe för Uppsalas naturister!  

VÅR WEBBTIDSKRIFT 
NATURISTEN 

https://naturistensite.wordpress.com 

Eller  
www.naturisten.se 
För aktuell information angående 
badtider m m se AKTIV NATURIST - 
SIMHALL - BASTU - FÖRENINGAR 

NakisPosten 
Medlemsinformation för 
Nakenkultur, Badstugan, Gävleborg 
och Mittnaturist 

Redaktör & Ansvarig utgivare  
Olle Strand 073-252 72 60 

Nakenbadet i sjön Ramsen vid 
Fjällnora

mailto:nfmittnaturist@outlook.com
http://www.mittnaturist.com/%23_blank
https://naturistensite.wordpress.com
http://www.naturisten.se

	Nr 2  2020      NakisPosten

