
… 
HÖSTEN KOMMER! 
Naturist utomhus — höst och vinter är 
förutsättningarna för sådant ofta mindre 
bra i vårt nordliga land. Vi får försöka 
inomhus.  

I Stockholm har det funnits naturist-
bad i simhallar åtminstone sedan 1940-
talet. Flera föreningar har jobbat med 
att ordna inomhusbad.  

De senaste åren har Eos varit 
ensamma i Stockholm om att bjuda den 
servicen. Man hade badtid söndags-
kvällar i Svedmyrabadet, ett litet bad i 
Enskede.  

Nu blir det ändring på detta. Varje 
söndag, oktober till april, badar Eos i 
Gubbängsbadet, 19.30-21.30, 
bassängtid 20-21. 

Prislista: Eos-medlemmar 50 kr, 
medlem i annan naturistförening 60 kr 
och gäster 80 kr. 
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Simhallar och bastur 
som ordnas av 
naturistföreningar 
Alla verksamheter som visas på kartan 
har inte kommit igång ännu. Men vi 
hoppas att det är så här som det 
kommer att se ut under hösten. 
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EN fin naturistsommar 
Även denna Corona-sommar har det 
varit god beläggning på de svenska 
naturistcampingarna. Alla campingar 
har haft öppet. Dock har det inte varit 
någon verksamhet på Lyckebo utan-
för Umeå. 

Föreningen Umenaturist har en i 
huvudsak ny styrelse som pekar på 
att det behövs fler funktionärer för att 
genomföra 10-dagar camping på an-
läggningen i Tavelsjö. — Också 
Corona har bidragit till att det inte 
blev något läger denna sommar.  

Nakenbadare och 
andra människor 
Att vara naturist på badstranden, att 
nakenbada, är skönare än att bada 
med kläder. För en naturist handlar 
nakenbadandet om trivsel och trev-
nad. Vi tycker att det är sunt att bada 
textilfritt. Inget fult eller farligt med 
detta. Vi är inte det minsta konstiga 
eller samhällsfarliga. Nakenbadare 
är precis lika hyfsade som andra 
badande. 

Den som tänker onda tankar över 
nakna människor på badstranden 
söker problem där inga problem 
finns. Med vilken rätt påstår mot-
ståndare till nakenbad att moralen 
skulle sitta i kläderna? 

Osedlighet handlar om avsikter 
och handlingar, inte om mer eller 
mindre kläder! Detta konstaterade 
professor Johan Almkvist, naturism-
ens banbrytare i Sverige, i början av 
1930-talet. 

Sedan dess har utvecklingen gått 
framåt. 1970, för 50 år sedan, öpp-
nades det första kommunala naken- 
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badet i Svea Rike. Det var i Piteå stad, 
Norrbottens län. Idag har vi i vårt land 
ett femtiotal skyltade eller eljest väl 
etablerade allmänna nakenbad, de 
flesta av dessa drivs av kommuner, 
övriga är mer eller mindre ”spontana”. 

Det är viktigt att komma ihåg att på 
ett nakenbad kan man bada naken. Det 
är enda skillnaden. I övrigt är det precis 
samma krav på ordning och hyfsat 
uppträdande som på andra offentliga 
platser.  

Om 250 meter av badstranden blir 
skyltat NAKENBAD är det en mycket 
liten förändring. Stranden är lika till-
gänglig för alla, skyltarna anger endast 
att nakenbad är tillåtet på denna del av 
stranden. I övrigt är det, som på alla 
offentliga platser, beträffande hyfs, ord-
ning, uppträdande. 

Nakenbadare är vanliga medborg-
are som trivs med att vara utan kläder. 
Vi kan kräva samma respekt som till-
kommer alla människor i ett humanis-
tiskt samhälle. 

Påståenden om att nakenbad skulle 
vara ”onaturligt” och ”förbjudet”, att barn 

med flera skulle skadas av att 
se nakna människor etc. 
faller på sin egen 
orimlighet. 

UPPLAND 
NF NAKENKULTUR är en 
naturistförening i Uppsala som är 
ansluten till SNF. 
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 

https://naturistens
https://naturistens
http://handbok.Wordpress.com


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, 
men nu är Mittnaturist på Gång igen! 
Det finns tre badtider under hösten som 
än så länge är preliminära — de har 
inte bekräftats av Alnöbadet. 
17 oktober 
7 november 
12 december  
Bad och bastu (söndagar) kl 16-18, 
inträde 16.00-16.05, inträdesavgift 100 
kr och fika 20 kr, kontant eller Swish.  
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Även icke föreningsmedlemmar är 
välkomna och barn går in gratis. 
Kontrollera badtider m m med 
Mittnaturists hemsida! 

Mittnaturists Årsmöte 
2021 
Mötet har blivit uppskjutet på grund av 
Corona. 
Datum är lördagen den 9 oktober, 
hemma hos ordföranden. 

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 

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


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 

Sten* Nakenbad 

Nakenbadet i Sandarne utanf*r S*der-
hamn ligger p( norra sidan av Sten* 
camping. Det stora klädbadet är på 
södra sidan. Bredvid nakenbadet 
finns en stugby och ett hundbad. 
Campingen vill bygga några nya 
stugor och komma åt den lilla 
stranden där nakenbadarna nu har 
en fristad.  

Kommunen har tidigare ordnat 
med bord och bänkar på naken- 

 
badet. Men nu ger man, säger de 
naturister som pratat med kommunen, 
inga raka svar.  

Det finns alltså risk för att naken-
badarna motas bort. —  Den nuvar-
ande platsen ligger precis vid stängslet 
till fågelskyddsområdet som finns på 
halvön; det finns ingen möjlighet att 
flytta nakenbadet längre ut. Och på 
”landsidan” möter bebyggelsen i 
Sandarne. 

Samtidigt är det så att i den vid-
sträckta kommunen Söderhamn måste 
finnas många platser där man kan 
ordna ett nakenbad. Men kommunen 
verkar inte vara inne på den linjen. — 
Och det nuvarande nakenbadet ligger 
lättillgängligt, på campingen finns toa-
letter och annan service samt park-
eringsplatser.  

  
VÅR WEBBTIDSKRIFT NATURISTEN 
https://naturistensite.wordpress.com 
Eller  
www.naturisten.se 

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