
… 
NU ÄR DEN SKÖNA 
NATURISTSOMMAREN 
HÄR! 
Andra Corona-sommaren! Vi hoppas 
alla att pandemin ska ebba ut, smittan 
sprids fortfarande om än i mycket 
mindre grad än tidigare.  
Vi måste fortsätta att vara försiktiga och 
hålla avstånd. 
UT I NATUREN och LEVA NATURIST-
LIV det är att rekommendera! 

Fjällnora 
nakenbad - 
denna 
sommar 

Uppsala kommun, Gatu- och samhälls-
miljönämnden, antog FÖRE CORONAN 
en Badplatsplan där det - i samråd med 
naturistföreningarna - skulle genom-
föras en utredning om en ny plats för 
nakenbadet.  
Skälet till bortflyttningen var att ”alla 
barnfamiljer” skulle kunna bada just där. 
Motivet är - enligt kommunen - att 
nakenbadet är så lite besökt att det kan 
stängas ner med en gång. 
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Alla vet ju att nakenbadet är mycket 
välbesökt, det är ett mycket populärt 
nakenbad. 

Vi tycker att nakenbadet 
är väl beläget … 
Vi protesterade förra sommaren och fick 
ett enastående stöd i Upsala Nya 
Tidning. TV gjorde ett reportage och 
Aftonbladet berättade att alla politiker 
menade att nakenbadet ”skulle vara 
kvar”. 
Utredning i samråd med naturistföre-
ningarna ingick i planen, men något 
sådant genomfördes INTE 2020.  
I januari 2021 skrev vi till nämnden, och 
till politikerna i presidiet.  
När vi i maj inte fått något svar kon-
taktade vi nämndens ordförande igen. 
Efter tre veckor sa han att vi skulle 
kontakta förvaltningen direkt. Vi fick då 
en tid för ett samråd före midsommar. 

Nakenbad med historia 
Fjällnora nakenbad har anor från 1970-
talet. Det är därmed bland de äldsta i 
landet - det första öppnades 1970 vid 
Pite Havsbad.  
Varför det nu ska flyttas bort från den 
lilla viken längst bort i sydost på fritids-
området är inte lätt att veta. 
Kommunens representanter påstår att 
det är så få nakenbadare som besöker 
stället att det kan läggas ner omedel-
bart. Alla som varit på platsen en solig 
baddag VET att det alltid är fullsatt …  
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Den kampanj som vi drev förra som-
maren innebar att nakenbadet fick vara 
kvar, den sommaren. Och denna som- 
mar har myndigheten meddelat att även 
denna andra Corona-sommar är det fritt 
fram för sunda och glada nakenbadare 
vid sjön Ramsen på Fjällnora fritids-
område.  
Men vi fortsätter förstås vår kampanj för 
nakenbadet - det är ett nakenbad som 
är väl beläget ute på en udde där träden 
skärmar av så att den dom nu till 
äventyrs inte kan se en nakenbadare 
kan låta bli. 
- Sådana yttranden hör vi ofta från 
motståndarsidan: Barn kan inte tåla att 
se en naken person …  

 

UPPLAND 
NF NAKENKULTUR är den naturist-
förening i Uppsala som är ansluten till 
Sveriges Naturistförbund.  
Medlemmarna får INF:s internationella 
medlemskort - bl a rabatt på de svenska 
naturistcampingarna - och SNF-
tidskriften Tillsammans, 4 nr per år. 
Årsavgiften är 210 kr per enskild eller 
per par. 

UPPSALA NATURIST är en webb-
baserad grupp för att informera om 
naturismen i Uppsala. Vi finns på 
https://
naturistenshandbok.Wordpress.com 
Vi har en epost om Du vill skriva direkt 
till oss: uppsala_naturist@icloud.com 
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Vi har också två FB-grupper, Fjällnora 
Nakenbad (privat) och Naturist Uppsala 
(offentlig). 
   
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 

UPPSALANATURIST  
KONTAKT: Eva & Olle 073-252 72 60 

Uppsala_naturist@icloud.com 

BANKGIRO 214-3501 

MEDELPAD & 
ÅNGERMANLAND 

NF Mittnaturist 
Det blev stopp för inomhusbaden i 
Alnöbadet i Sundsvall under 
Coronan.  
Nu är det sommar. I Indalsälvens 
sandiga delta ligger Smackgrundet 
med ett skyltat nakenbad 
Planeringen är att fortsätta med 
inomhusbaden i Alnöbadet när badet 
- förhoppningsvis - öppnar i höst. 
Alla är välkomna, man behöver inte 
vara medlem i någon förening.  

https://naturistens
https://naturistens
http://handbok.Wordpress.com
mailto:nakenkultur@naturistforbundet.se
mailto:nakenkultur@naturistforbundet.se


 

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 

____________________________________ 

GÄSTRIKLAND  
HÄLSINGLAND 
DALARNA 

NATURISTFÖRENINGEN GÄVLEBORG 
"rsavgift 50 kr 

KONTAKT: Olle 073-252 72 60 

nf_gavleborg@icloud.com 

BANKGIRO c/o Nakenkultur 

BG-214-3501 

Bada i Söderhamn 
Sten* nakenbad i Sandarne utanf*r 
S*derhamn. Det ligger p( norra sidan 
av Sten* camping, alldeles vid staketet 
som markerar tilltr'desf*rbudet vid 
f(gelskyddsomr(det.  
Stranden är liten och badfolket har 
byggt en del broar för att komma ut 
genom vassen. Det finns gräs och 
sandgropar för solbad, en del buskar 
ger skugga. 

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,  
Uppsalanaturist,  
NF Gävleborg och NF Mittnaturist 

Redaktör & Ansvarig utgivare  
Strand 073-252 72 60 
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NATURIST-
CAMPINGAR 
I SVERIGE 
Coronasommaraen 2020 hade de 
svenska naturistcampingarna rekord-
beläggning, det berodde förstås på att 
folk inte kunde resa ut i Europa med 
husvagnar och tält utan det fick bli 
”hemester”. På grund av smittoläget 
gjordes begränsningar i servicen, en del 
bastur var stängda o s v. 

Denna sommar är alla 
campingar öppna, men 
smittfaran är inte över, vi 
måste undvika risker  
och vara försiktiga.  

Umenaturist läger på 
Lyckebo är tills vidare 
stängt.  


