
                                                                       

                                                                                                                                                    

 
Välkommen till Göteborgs Friluftsförening, GFF! 

 
GFF är en ideell naturistförening belägen i Göteborgs norra skärgård. Föreningen bildades 1936. Vårt 
medlemsägda område är ca 57 000 m2 och här finns 20 privata hus, ett trettiotal husvagnar och två stugor 
till uthyrning.  
 
Här kan vi tillsammans umgås, sola och bada nakna då vädret så tillåter. Korrekt klädsel är kläder på både 
över- och underkropp, vilket gäller för alla som i vissa fall inte kan eller vill vara nakna. Badkläder är inte 
tillåtna på området. Rökning är endast tillåten vid särskilt iordningställda rökrutor. 
 
På området finns både sandstrand och klippbad. Det finns badbryggor, trampolin, vedeldad bastu, duschar, 
tvättmaskin och mulltoaletter. Mitt på området finns en storstuga med kök, TV-rum och utrymme för 
gemensamma aktiviteter t.ex. bordtennis. Framför storstugan finns en boulebana och en gräsmatta för 
barnen med lekstuga, lekredskap, gungor, studsmatta och sandlåda. 
 
Om du vill veta mer om oss så finns information tillgänglig på vår hemsida www.gbgfriluft.se eller kontakta 
ordförande Lars Johansson på tel 0707 – 91 58 28.        
       

INFORMATION TILL BESÖKARE 
Besökssäsongen är 15 maj till fjärde lördagen i augusti. OBS! Vi välkomnar endast par och familjer som besökare. 
Hundar är inte tillåtna på området. 
 
Vid första besöket, vänligen kontakta vår områdesvärd för en introduktion till området. Avgift betalas enligt 
följande:  
 
  

▪ 100: ‐ per besök/person. 
▪ 500: - per säsong/person. 

Besökare under 17 år betalar ingen avgift. 
 
 
 
Ni kan välja att betala hela säsongsavgiften direkt eller betala besöksavgift vid de fem första besöken. Efter 5 betalda 
besök registreras ni som säsongsbesökare! 

 
Betala avgiften enkelt:  

Swish:                           123 480 91 82                                                                    
Postgiro:                       434 53‐0                                                                  
BIC (SWIFT-adress):    NDEASESS 
IBAN:              SE11 9500 0099 6034 0043 4530 
 

Det går även bra att betala till områdesvärden eller kassören. 
Viktigt att ange namn och adress vid ALL betalning.  
 

Kontakta områdesvärdarna vid besök: 

Yvonne Helg, 0737 - 593461 

Laila Strömqvist, 0707 - 56 33 48  

         
Besöksavgift         Säsongsavgift

             

    100 sek                 500 sek 

http://www.gbgfriluft.se/

