
 

Nytt NATURISTÅR! 
Vill du fortsätta som MEDLEM 2021 i 
våra föreningar är det dags att betala 
årsavgiften.
Eller vill du bli NY MEDLEM i någon 
naturist-förening -- Se under respektive 
förening i detta nummer av 
NakisPosten!

Det första året med.........            
CORONA 
Det blev en del inskränkningar. Många 
inomhusbad blev inställda. Men camp-
ingarna rapporterade god beläggning. 
De som var öppna. 
Sandvikens naturistcamping i Filipstads 
kommun och Umenaturists sommar-
läger på Lyckebo ställdes in. Arrangör-
erna  menade att det inte gick att 
åstadkomma en säker miljö i dessa  
anläggningar. 
Andra campingar valde att ha öppet. 
Regler infördes för antal personer 
samtidigt i kök och duschutrymmen. 
Och många 
gemensamma 
arrangemang, 
kräftskivor med 
mera, blev 
inställda.  

UPPLAND 

Fjällnora nakenbad 
Uppsala kommun, läs Gatu- och sam-
hällsmiljönämnden, vill flytta bort 
nakenbadet så att massor av textila 
barnfamiljer ska kunna bada just där. 
Det hjälper inte — enligt Aftonbladets 
undersökning — att ”alla” politiska 
partierna tycker” att nakenbadet ska 
vara kvar”. 
Motivet är att nakenbadet är så lite 
besökt att det kan stängas ner med en 
gång. Alla som varit där en solig som-
marsöndag vet att det alltid är mer än 
fullsatt med glada nakenbadare.

UPPSALA NATURIST  
KONTAKT: Eva & Olle 073-252 72 60
uppsala_naturist@icloud.com
BANKGIRO 214-3501
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NATURISTFÖRENINGEN.........
NAKENKULTUR 
Årsavgift 210 kr per par eller enskild. 
Internationellt INF-medlemskort och SNF-
tidskriften Tillsammans, 4 nr per år
KONTAKT: Eva & Olle 073-252 72 60
nakenkultur@naturistforbundet.se
BANKGIRO 214-3501

MEDELPAD......................
ÅNGERMANLAND 

MITTNATURIST badar i.... 
Alnöbadet  
Fyra badtillfällen är planerade
17 januari
7 februari
21 mars 
25 april
ALNÖBADET är för närvarande 
STÄNGT på grund av Coronan.
Januaribadet blir inställt. 
Se hemsidan för information om övriga 
badtider.
Vid bad gäller 
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.

Mittnaturister badar mitt 
i.vintern  

Vinterbad  är väldigt 
härligt -- och härdande. 
Våra badande vänner i 
Sundsvall har tagit 
fasta på detta. 

Det finns ännu inga rapporter rapporter 
på Mittnaturists hemsida, men det kom-
mer väl!
Nu är det säkert fler hurtiga vinter-
badare som också doppar sig i "kallan". 
Berätta om trevligheterna bland 
isflaken -- och skicka in bilderna till 
redaktören. 

Bad är 
hälsa -- 
hälsa 
ofta!
Här är 
det våra 
franska 
vänner 
som tar 
sig ett 
snöbad

NATURISTFÖRENINGEN.........
MITTNATURIST... 
Årsavgift 120 kr, 180 kr per par/familj. 
Alternativt 330 kr per par eller enskild, med 
samtidigt medlemskap i Nakenkultur. Där 
ingår internationellt INF-medlemskort och 
SNF-tidskriften Tillsammans, 4 nr per år.
KONTAKT: 
nfmittnaturist@outlook.com 

www.mittnaturist.com 

BANKGIRO 208-5728
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GÄSTRIKLAND.................
HÄLSINGLAND 

NF Gävleborg 
Vi har en stor fråga -- om vi ska utöka 
föreningen till att även omfatta Dalarna. 
Gamla föreningen Rullsand, nedlagd 
2008, hade medlemmar från Dalarna, 
även en del verksamhet bedrevs där. 
Nu finns ingen naturistförening i 
Dalarna, men entusiastiska naturister, 
som planerar verksamhet. 
Vid kontakter med myndigheter och 
simhallar är det alltid bra att vara en 
inregistrerad förening. 
Om NF Gävleborg blir NF Gävle Dala 
kan vi fixa detta. 
Och kanske får vi en del nya 
medlemmar som vill vara med i 
styrelsen!

Sol sommar och Rullsand

Årsmöte 2021
Vi behöver behöver ha ett årsmöte, och 
som det nu är borde ett  Zoom-möte 
vara det lämpligaste. Gävle Dala är ett 
stort geografiskt område och det blir 
mycket resande om vi ska ha ett 
"vanligt" möte.
Det är enkelt att vara med på ett Zoom-
möte. Man behöver inte lägga in nått i 
datorn, plattan eller telefonen (även om 
det finns gratis Zoom-appar som man 
kan använda). Internet uppkoppling 
(och epost) behövs.
Det fungerar så att den som leder 
Zoom-mötet skickar en epost, där finns 
en länk. Då är det bara att lägga in 
länken  så fungerar det. Det går även 
att vara med utan kamera.
Vill du vara med på Gävle Dala Zoom-
möte i februari?  Kontakta oss för 
anmälan och dagordning m m. 
Mötet är öppet för alla som är intress-
erade av naturismen i Gästrikland, 
Hälsingland, Dalarna och Rullsand!
Skriv till nf_gavleborg@icloud.com eller 
sms till 073-252 72 60!
Olle Strand

NATURISTFÖRENINGEN.........
... GÄVLEBORG 
Årsavgift 50 kr
KONTAKT: Olle 073-252 72 60
nf_gavleborg@icloud.com
BANKGIRO c/o Nakenkultur
BG-214-3501
Öppen FB-grupp
Naturist Gävle Dala
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VÅR WEBBTIDSKRIFT         
NATURISTEN 
https://naturistensite.wordpress.com
Eller www.naturisten.se

VÅR NATURISTHAND-
BOK 
Finns som wordpress-blogg
https://
naturistenshandbok.wordpress.com/

Det finns en del  
naturistföreningar 
runt om i Sverige
Guldstaden 
i Skellefteå ....
Vitala 
Folkungaland 
i Östergötland är 
de senast 
tillkomna

Alla nakenbad 
och campingar 
hittar du på vår 
blogg 
NATURISTLANDET

NakisPosten 
Medlemsinformation för Nakenkultur, 
Uppsala Naturist, Gävleborg och 
Mittnaturist

Redaktör & Ansvarig utgivare 
Olle Strand 073-252 72 60
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