
 

Nya NakisPosten 
Vårt medlemsblad för nakisfolk i 
Uppland, Gästrikland, Hälsingland, 
Medelpad och Ångermanland  har fått 
en del ändringar. Vi kommer att  ordna 
sidorna i en redaktionell del och avdel-
ningar för Uppsala, Gävleborgs län, 
Sundsvall. 
Det blir 4 nr per år,  
Nr 1 Januari 
Nr 2 April 
Nr 3 Augusti 
Nr 4 November. 

CORONA-Krisen 
fortsätter 
Restriktionerna gör att vår förenings-
verksamhet försvåras. Vi måste hålla 
distans och undvika kontakt. Det är 
svårt att ordna föreningsmöten. 
Gränsen  på 50 personer är väl inget 
problem för våra små föreningar, men 
bilar och samåkning med främmande är 
inte så bra. Inomhusbad - hur håller vi 
avstånd, hur många får svettas i 
bastun? 
Friluftslivet under pandemin blev 
populärt -  detta gladde alla naturister. 
Fullt med folk, denna sommar, på alla 
badstränder. Även på våra nakenbad. 
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NF Gävle Dala? 
Det vackra och vidsträckta landskapet 
Dalarna är en vit fläck på naturistkartan. 
Det finns inga skyltade bad. I Falun 
badar en del ute på udden vid Roxnäs-
badet, det är nära till staden och service 
finns på textilsidan - men det är en 
”möjlighet” inget riktigt nakenbad. - 
Dalarna borde kunna ha många fina 
nakenbad, mera sådant! 
Föreningsverksamhet finns för när-
varande inte. NF Rullsand hade en del 
masar och kullor i sina rullor, och hade 
möten i Dalarna, men det var då, inte 
nu.  
Vi har många gånger funderat på att 
utöka vår verksamhet i Gävleborg till att 
även omfatta Dalarna.  
Kanske är det dags att ombilda NF 
Gävleborg till NF Gävle Dala? 
Och ”spontana nakenbad“ där naturister 
träffas - känner du till några sådana i 
Dalarna? Meddela ossI Vi behöver fylla 
på i vår ”handbok” Naturístlandet: 
https://naturistlandet.wordpress.com 
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UPPLAND 
Vårt hotade nakenbad  
Det stora problemet är kommunens 
stämplingar mot vårt populära naken-
bad vid sjön Ramsen i Fjällnora, 25 km 
öster om Uppsala vid väg 282. 
Enligt Gatu- och samhällsmiljönämnden 
skulle alla förändringar genomföras i 
samråd med naturistföreningarna. 
Något sådant har dock till dags dato 
inte ägt rum.  
Positivt är att ALLA politiska partier i 
Uppsala enligt vad som framkommit i 
pressen vill behålla nakenbadet. Det 
låter ju betryggande. - Men det kan 
komma krav på att FLYTTA nakenbadet 
till annan plats. I så fall kommer vi att 
arbeta för att det nya badet blir helt 
likvärdigt med det nuvarande, vad gäller 
anordningar och avstånd till parkering 
och busshållplats. 
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Badstugan + Nakenkultur 
En sammanslagning av de båda 
föreningarna i Uppsala är i princip 
beslutad. Det är Corona som ställer till 
det - vi har ännu inget formellt beslut. 
I praktiken blir det ingen skillnad, de 
båda föreningarna har alltid arbetat 
tillsammans.  
Skillnaden är att NF  Nakenkultur är 
ansluten till SNF. För de naturister som 
inte vill betala för internationellt 
medlemskort och SNF-tidskriften 
Tillsammans (Nakenkulturs årsavgift är 
210 kr per enskild eller per par) ordnar 
vi en ”Intressegrupp” UPPSALA-
NATURIST.  
De som ingår i gruppen får information i 
NakisPosten, på FB grupperna 
FJÄLLNORA NAKENBAD och 
NATURIST UPPSALA.   

NATURISTFÖRENINGEN NAKENKULTUR 
"rsavgift 210 kr per par eller enskild. Internationellt 
INF-medlemskort och SNF-tidskriften Tillsammans, 
4 nr per (r 

KONTAKT: Eva & Olle 073-252 72 60 

nakenkultur@naturistforbundet.se 

BANKGIRO 214-3501 

INTRESSEGRUPP UPPSALANATURIST  
KONTAKT: Eva & Olle 073-252 72 60 

Uppsala_naturist@icloud.com 

BANKGIRO 214-3501 

mailto:nakenkultur@naturistforbundet.se
mailto:nakenkultur@naturistforbundet.se


 

  

MEDELPAD & 
ÅNGERMANLAND 

MITTNATURIST badar i 
Alnöbadet  
Föreningen i Sundsvall har julbad       
13 december och fyra badtillfällen  
våren 2021 
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 Mittnaturist 
SPA-bad i Härnösand planeras i 
november (se hemsidan). 
För verksamheten i Alnöbadet blir 
det fortsatt ”Aufguss” med nya 
dofter. Och  Coronan medför att 
båda basturna kommer att nyttjas —  
med begränsat antal deltagare i 
varje. 
Hemsidan MITTNATURIST har 
många besök — från hela 
naturistvärlden. 
 

NATURISTFÖRENINGEN MITTNATURIST 
"rsavgift 120 kr, 180 kr per par/familj.  

Alternativt 330 kr per par eller enskild, med 
samtidigt medlemskap i Nakenkultur. D'r ing(r 
internationellt INF-medlemskort och SNF-
tidskriften Tillsammans, 4 nr per (r. 

KONTAKT:  

nfmittnaturist@outlook.com 

www.mittnaturist.com 

BANKGIRO 208-5728 
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Alnöbadet
13 december


17 januari

7 februari

21 mars

25 April

mailto:nfmittnaturist@outlook.com
http://www.mittnaturist.com/%23_blank


 

GÄSTRIKLAND & 
HÄLSINGLAND 

NATURISTFÖRENINGEN GÄVLEBORG 
"rsavgift 50 kr 

KONTAKT: Olle 073-252 72 60 

nf_gavleborg@icloud.com 

BANKGIRO c/o Nakenkultur 

BG-214-3501 

VÅR WEBBTIDSKRIFT NATURISTEN 
https://naturistensite.wordpress.com 

Eller  
www.naturisten.se 

För aktuell information angående 
badtider m m se  SVERIGE/SIMHALL  
BASTU FÖRENING 

NakisPosten 
Medlemsinformation för  
NF Nakenkultur,  
SIG Uppsalanaturist,  
NF Gävleborg och NF Mittnaturist 

Redaktör & Ansvarig utgivare  
Olle Strand 073-252 72 60 

SIMHALL & BASTU 
Corona-verkligheten medför att det är 
lite glesare än vanligt, men det finns en 
del föreningar som håller igång. I vår 
region, Östra Svealand och Södra 
Norrland, är det Mittnaturist som badar i 
Alnöbadet i Sundsvall, Bergslagens 
Solsport i Nora, Mälardalen i Kungsör 
och Eos i Stocholm (Svedmyrabadet). 
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