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CORONA-året
fortsätter

Pandemin har mattats av men
faran är inte över. Hur länge detta
ska pågå är det ingen som vet.
Även fortsättningsvis måste vi hålla
avstånd och riskgruppen 70+ bör ta
det extra försiktigt med sociala
kontakter.
Under sommaren har de svenska
naturistplatserna haft öppet som
vanligt med undantag av Sandviken, Värmlands naturistförenings
camping utanför Filipstad. Och
även Umenaturist läger på Lyckebo
var inställt.
Då många svenska naturister
avstått från utlandsresor denna
sommar har campingarna överlag
haft god beläggning, trots att tyskar
och norrmän inte kunnat besöka
oss på samma sätt som tidigare år.

Då ska vi komma ihåg att det
skyltade nakenbad-området på
klipporna inte varit särskilt stort.
Och vid Öregrund finns lång kust
och goda möjligheter att andas frisk
luft. Dessutom har skyltningen
aldrig hindrat klädbadarna i Öregrund, soliga dagar har de klampat
in på nakenbadet och gjort sig
breda där.
Dock rapporteras från Öregrund att
klädfria badare fortsätter att besöka
badklipporna på Tallparken.

UPPLAND

Naturismen i Uppland
har detta år drabbats
av två allvarliga bakslag. Östhammars
kommun har plocket ner nakenbad-skyltarna på Tallparken i
Öregrund. Motivet var närmast
skrattretande: Så att fler människor
ska kunna komma ut och få frisk
luft.

Det är samma utveckling som vi
sett på Skutberget, väster om
Karlstad, och Viggeby söder om
Linköping. Nakenbadet fortsätter
trots att skyltarna plockats ner.

Uppsala!

Här ville kommunen stänga nakenbadet på Fjällnora. Anledningen var
att nu i Corona-tider skulle så
många textila barnfamiljer komma
till Fjällnora att de måste ta över
nakenbadet.
Vi skrev insändare i Upsala Nya
Tidning och vi fick ett enastående
stöd från den politiska chefredaktören, Sakine Madon, som
publicerade två ledarkrönikor med
stöd för nakenbadet. Sedan beslutade kommunen att nakenbadet
skulle få vara kvar - denna
sommar.
Men hotet om flytt till anan plats
står kvar. Det positiva i sammanhanget är att enligt media finns
starkt stöd bland politikerna för att
nakenbadet ska vara kvar - om än
på annan plats.

Badstugan och
Nakenkultur

Årsmötet i Badstugan genomfördes
per epost/sms.
Nakenkulturs föreningsstämma
ägde rum 28 juni på nakenbadet i
Fjällnora.
Kommunens planer på att stänga
eller flytta nakenbadet stod förstås i
centrum under stämman.
En sammanslagning av de båda
föreningarna i Uppsala diskuterades. Det beslutades att en sådan
skulle medföra fördelar i form av
minskad administration, bara en
föreningskassa att hålla rätt på.
Samtidigt kommer all verksamhet
att kunna fortsätta precis som
tidigare.Mötet uppdrog åt styrelsen
att arbeta vidare med sammanslagningen.
Den 2 augusti genomfördes sedan
ett gemensamt styrelsemöte hos
Eva & Olle i Uppsala. Det beslutades att under hösten kalla till ett
föreningsmöte i Badstugan för att
upplösa NF Badstugan och överföra kassabehållningen till NF
Nakenkultur.
Badstugans tidigare ordförande
Ture Sahlén avled 23 juli,
föreningen uppvaktar vid hans bår
med en penninggåva till
Sjöräddningen.

MEDELPAD &
ÅNGERMANLAND

MITTNATURIST
badar i Alnöbadet

Föreningen i Sundsvall har bokat in
fyra badtillfällen under hösten
2020.
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.

Alnöbadet
6 september
11 oktober
1 november
13 december
Även i Västernorrland har intresset
för naturligt naturistliv varit stort.
Föreningen Mittnaturist har fått nya
medlemmar denna sommar.

NATURISTFÖRENINGEN
BADSTUGAN
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Se NF Nakenkultur

NATURISTFÖRENINGEN
NAKENKULTUR
Från 2021 ingår f d Badstugan i Nakenkultur
rsavgift 210 kr per par eller enskild.
Internationellt INF-medlemskort och SNFtidskriften Tillsammans, 4 nr.
KONTAKT: Eva & Olle 073-252 72 60

https://
naturistensite.wordpress.com

Eller

www.naturisten.se

För aktuell information angående

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-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

badtider m m se AKTIV NATURIST SIMHALL - BASTU - FÖRENINGAR

med nakenbad redan på
1970-talet - Nakenbad blev tillåtet
på ALLA stränder!
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Medlemsinformation för
Nakenkultur, Badstugan, Gävleborg
och Mittnaturist
Redaktör & Ansvarig utgivare
Olle Strand 073-252 72 60

