Nr 4 2021

NakisPosten

NAKENKULTUR ● UPPSALANATURIST ● MITTNATURIST ● GÄVLE DALA

…

TRIVSELKLÄDSEL!
Naturismen må vara världens enklaste
nöje – men ändå så är det så många
som vill trassla till och ställa till.
När Var Hur man får NATURISTA –
det är OFTA en stötesten – en del
skulle säga ALLTID.
Stéphane Deschênes, INF:s ordförande, berättar i en intervju i en kanadensisk webbtidning om en händelse
då Stéphane med familj var inbjudna
till vänner för att bada i deras pool. De
hade ingen tanke på att näcka, vännerna var inte naturister, men Stephan
hajade till när värden sa: ”Vi skulle
föredra om ni hade baddräkter i vår
pool”.
Stéphan funderade ett ögonblick,
så sa han:”Okej, och när ni kommer
hem till oss har ni inga, av respekt för
oss?”
Tyvärr är det så, säger Stéphane,
att vi naturister måste anpassa oss i
båda situationerna, det är ett problem i
vårt samhälle, detta med nakenhet är
en så stor olägenhet för folk i allmänhet.
Och vi naturister måste fråga oss,
varför ska det vara så. Nakenheten är
ju det naturligaste som finns, är vi vänner, borde det inte vara så obegripligt
märkvärdigt med detta.
Vi naturister brukar säga, vill du
bada insnörpt i tygsjok och band, gör
då detta för allt i världen. Men varför
ska du tvinga på oss andra din inklämda syn?

Senaste nytt om simhallar och bastur
Skaraborg har flyttat till
Nästegårdsbadet i Kvänum, Vara
kommun.
Bara badarna — Simhallsbaden på
Moga Fritid i Svenljunga väntas
återkomma våren 2022.

BADTIDER ALNÖBADET

MEDELPAD &
ÅNGERMANLAND

12 december
23 januari
13 februari
6 mars
10 april
Inträde 16-16.05
Bad och bastu 16-18
Inträde 100 kr, Fika 20 kr
Även icke föreningsmedlemmar är
välkomna. Barn går in gratis.

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

MITTNATURIST
Baden i Alnöbadet är i full gång. Det
bjuds på AUFGUSS i bastun. Aromatiska dofter som Mittnaturists egen
bastumästare viftar runt i bastuångorna med en stor solfjäder.
Föreningen har bra samarbete med
Umenaturist, under våren har man
planer på att ordna en resa norrut för
att besöka badet i Hörnefors simhall.
Föreningsstyrelsen förbereder ett
möte i januari för att dra upp planerna
för 2022. Kanske blir det en FEST
under de första månaderna.
MEDLEM 2022 Avgiften skall vara
inbetalad senast i mars månad - men
gärna tidigare! Se hemsidan!
Att observera: Coronan pågår fortfarande. Badtider och annat kan
komma att ändras. Se hemsidan för
aktuell information.
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Alternativt 330 kr per par eller enskild, med
samtidigt medlemskap i Nakenkultur. D r ing r
internationellt INF-medlemskort och SNFtidskriften Tillsammans, 4 nr per r.
KONTAKT

nfmittnaturist@outlook.com
www.mittnaturist.com

BANKGIRO 208-5728

WEBBTIDSKRIFTEN
NATURISTEN

https://
naturistensite.wordpress.com
ELLER

www.naturisten.se
Årgångarna finns som PDF, läs på
nätet eller på din dator/surfplatta!

UPPLAND

Naturist-höst

För snart 25 år sedan, hösten 1997,
satte vi igång i Uppsala med att ordna
klädbefriade inomhusbad. Vi startade
naturistföreningen Badstugan.
Vi badade i Delfinen, en liten simhall i Hågaby i västra utkanten av Uppsala. Snart nog flyttade vi till Gottsundabadet i södra Uppsala, en stor
kommunal simhall med ångbastu,
vattenrutschkana och bubbelpool.
När Gottsunda höjde hyran och
hyrestiderna blev inskränkta drog vi till
Svettis vid Svandammen i centrala
Uppsala. Där var vi på naturisthistorisk
mark, så att säga.
1975 införde Studenthälsan, som
ägde Svettis, gemensamt nakenbad,
den första badanläggning i Svea Rike
som ordnat gemensamt nakenbad,
utan att någon förening varit medverkande.
Det är nästan 25 år sedan Badstugan bildades. Nu är föreningen
sammanslagen med NF Nakenkultur
och finns inte kvar som egen inregistrerad förening. Men Badstugan har
gjort en viktig insats inom svensk
naturism.
NF Nakenkultur bildades 2004 och
sedan dess har verksamheten varit
samordnad med Badstugan. Vi har
vårdat och värnat om nakenbadet på
Fjällnora fritidsområde, 25 km öster
om Uppsala.

Svettis vid Svandammen var en anrik
simhall, byggd 1913. Där hade vi
mycket stilfulla luciabad!
Vi har ordnat flera internat med
diskussioner om naturismens nutid
och framtid, vi har besökt Tropiska
växthuset, vi har vandrat i naturen –
alltid klädfritt, förstås.
Nu fortsätter NF Nakenkultur att
representera naturismen i Uppsala.
Det är problem att hitta ett inomhusbad som erbjuder rimliga villkor.
Delfinen är borta, Svettis bassäng är
byggnadsminne (från 1913) och får
inte rivas. Men det är inget vatten i
bassängen och man har lagt ett stabilt
golv över den.
Almungebadet återstår, men
villkoren där är inte nådiga, ingen
gemensam omklädnad, dusch och
bastu.
Men, naturismen kan ju praktiseras
på mångahanda sätt, vi tar fasta på
detta!

3

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

Tankar om naturismen
Vara som man är

Uppsala_naturist@icloud.com

— Naturism är bara så skönt, helt
naturligt
— Få vara den jag vill och slippa vara
så jävla vanlig
— Livsbejakande, är helsåld på detta
och mår så bra av det
— En öppen inställning till livet,
kravlöst, ärligt
— Sundhet, njuta av solen
— Välbefinnande för kropp och själ.

BANKGIRO 214-3501

Frihet

KONTAKT: Eva & Olle 073-252 72 60
nakenkultur@naturistforbundet.se
BANKGIRO 214-3501

UPPSALANATURIST
KONTAKT: Eva & Olle 073-252 72 60

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

NakisPosten
Medlemsinformation för
NF Nakenkultur,
Uppsalanaturist,
NF Gävleborg och
NF Mittnaturist
Redaktör & Ansvarig utgivare
Olle Strand 073-252 72 60

— Att vara fri, frihetskänsla, naturlig
frihet
— Ett ställningstagande för individens
frihet
— Själslig och kroppslig frihet
— Att leva utan kläder då det inte finns
något behov av dem.

Kroppsuppfattning

— Vi är som vi är, utan att förställa oss
— Acceptans av sin egen och andras
kroppar
— Avståndstagande till
utseendefixering.

Social gemenskap

— Gemenskap och samhörighet
— Att acceptera varandra som vi är
skapta, som vi är
— Nakenhet bidrar till jämlikhet och
tolerans.

Naturen

— Vara ett med naturen
— Leva i harmoni med naturen
— Natur, kropp och själ i ett.
Vid en enkät i vår webbtidskrift
http://www.naturisten.se
år 2008 fick vi bland annat de svar
som redovisas ovan.

