STF Västra Sörmland
Bilaga till Verksamhetsberättelsen 2020
Årsmöte för STF Katrineholm
Måndag 10/2 hade STF sitt årsmöte. 21 personer hade samlats för att delta på mötet.
Verksamhetsberättelsen kunde visa på ett aktivt år 2019. Sedan 2013 får medlemmar i Svenska
Turistföreningen själva meddela om de vill ansluta sig till Lokalavdelningen som omfattar Flen,
Katrineholm och Vingåker, för närvarande är 158 STF:are anslutna. Under 2019 har 51 aktiviteter
genomförts. Styrelsen omvaldes och består av Gun Carlstedt, Cárola Åberg, Birgitta Johansson, Viola
Marton och Britt Nilsson. Det finns en vakant plats som suppleant för ett år så är någon medlem
intresserad, hör av er. Revisorer som valdes är Gunilla Gahnfelt, Berit Johansson och Marianne
Eriksson suppleant. Valberedningens sammankallande är Anders Eriksson och Arne Sandström. En
viktig punkt på agendan var att fatta beslut om namnändring från Svenska Turistföreningen
Katrineholm till STF Västra Sörmland. Mötet beslutade att STF Västra Sörmland blir det nya namnet.
STF Riks godkände det på sitt styrelsemöte den 18/2. Anders Eriksson och Gunilla Gahnfelt har aktivt
arbetat för lokalavdelningen i 10 år och hedrades med förtjänstmärke och blommor. Även mötets
ordförande Arne Sandström och Torsdagspromenadernas ledare Lars-Göran Andersson och Inger
Högberg mottog blommor. Efter förhandlingarna bjöds det på smörgåstårta och kaffe Inger Högberg
från Visans Vänner underhöll med finstämda visor.
Resa till Operan
Söndagen 16 februari reste 10 STF-are till Stockholm. Lunch intogs på en Restaurang i Åhléns-huset.
Föreställningen, operetten Candide, var målet för dagen. En lekfull, färgsprakande och surrealistisk
tolkning av Leonard Bernsteins operett. Den bygger på Voltaires giftiga satir från 1759. Cunigunde
spelas av Elin Rombo och Candide av Joel Annmo. Regin står Ole Anders Tandberg för, som också
regisserade succén Glada Änkan på Operan. Också den med Elin Rombo i huvudrollen. Trötta och glada
lämnade medlemmarna ett blåsigt Stockholm. Tillbaka till Katrineholm med kvällståget.
Utflykt till Rånnesta, Tysslingen
Söndag 8/3 Några STF-are for till Rånnesta, Tysslingen. Där kunde de se mängder av sångsvan,
kanadagäss och grågäss. Vädret var lite regnigt och blåsigt men avtog efterhand. Dagens räkning hade
gett 1420 sångsvanar, alla var inte kvar men det räckte för deltagarna. När gruppen kollade i de
uppställda tubkikarna kunde en stor flock tofsvipa ses. På Naturens Teater sågs film på sångsvan,
konstutställning och böcker. Medhavd fika smakade bra efter att ha varit ute en stund. 5 pers deltog
Uggleutflykt till Krämbolsskogen
Måndag 9/3 samlades deltagare från STF Västra Sörmland och Naturskyddsföreningen för att lyssna
på Kattugglan. Bo Karlsson agerade uggla och utmanade ugglan med sitt rop. Inte svarade den, på
fredagen var den på alerten och kunde både ses och höras när undertecknad var och rekade. Nåväl
deltagarna samlades vid en värmande brasa och grillen kom fram. Föreningarna bjöd deltagarna på
grillad korv och försök gjordes under tiden med att locka på ugglan. Trots brist på uggla blev det en
trevlig kväll. 13 pers deltog

Studiebesök hos Västra Sörmlands Räddninggstjänst
Onsdag 11/3 var STF-arna på studiebesök hos Västra Sörmlands Räddningstjänst. Det var en visning
av den nya brandstationen som invigdes i februari 2019. Först fick deltagarna lite historik sedan
följde en visning av vagnhallen, tvätthallen, kedjan med att smutsiga kläder lades in på en sida i
tvättmaskinen och togs ur maskinen i ett annat rum. Slangförrådet och slangtvätten som tvättade
slangar på 7 min mot tidigare 4 dagar. Logement, gym och kök passerades också. Brandbilarnas
utrustning fick STFarna se det var mycket som skulle med vid utryckning. Tack till Marcus Asplund för
en informativ eftermiddag. 28 pers deltog.
Kvällsvandring i mörkret
Onsdag 18/3 kl 18.00 samlades några STF-are för att gå i mörkret i Krämbolskogen. Ficklamporna lyste
vägen till rastplatsen där deltagarna gjorde upp en eld och provade att locka på kattuggla. Eftersom
Covid 19 hade drabbat Sverige så höll man avstånd till varandra. Korvgrillning och fika passade bra efter
en skön stund vid brasan vände man åter. Ovanför STF-arna kunde en helt fantastisk stjärnhimmel
beskådas. 5 pers deltog.
Studiebesök på Vika deponi, Katrineholm
Tisdag 14/4 Framflyttat
Anmälan till stugvandring i Vindelfjällen
Onsdag 15/4 Framflyttat till 2021
Kvällstur på cykel
Onsdag 22/4 samlades lokalavdelningen för en cykeltur i den ljumma kvällen. Först gick färden upp till
Laggarhult och vidare över till Norr med paus i Gersnäs hagar. Rördrommen hördes och det hade börjat
grönska så smått. Efter pausen vände deltagarna hemåt igen. 7 personer deltog.
Vandring på Sörmlandsleden
Söndag 26/4 Var det tänkt att en vandring skulle genomföras i trakten av Malmköping. På grund av
Covid 19 ställdes den in och ersattes med en vandring från Knorranvägen dit deltagarna kunde ta sig
utan samåkning. Det blev rundslingan upp mot Ramsjöhult istället. Vädret var fint men det kom faktiskt
några snöflingor. Fikat intogs med coronaanpassat avstånd. 13 personer deltog.
Studiebesök på Lilla Nyby Återvinning, Eskilstuna
Torsdag 7/5 Inställt
Kvällstur på cykel
Onsdag 13/5 samlades en grupp STF-are för en cykeltur ut mot Östra Vingåker. På delvis småvägar tog
gruppen sig fram till Boda Kvarn där fikat smakade bra i gröngräset. Därefter blev det hemfärd till
Katrineholm igen. 7 personer deltog.
Cykel-vandra med oss på Öland
Onsdag- söndag 20-24/5 Framflyttat till 2021
Eftermiddagstur på cykel
Onsdag 15/7 cyklade en grupp STF-are via cykelbanan mot Forssjö och vidare landsvägen mot
Eriksbergs slott, där det blev en paus med fika. Hemfärden gick på grusvägar förbi Klicksta och Kårsta
gård och cykelbanan från Forssjö. 3 mil avverkades i vackert väder. 10 personer deltog.

Vandring på Sörmlandsleden
Söndag 16/8 skulle en vandring genomföras på Strandstuguvikens rundslinga. På grund av att man inte
ska samåka blev det istället samling vid Scoutgården, Katrineholm. Där följde deltagarna
Sörmlandsleden ut mot Forsjöskogen. Efter fikat följde en slinga i skogen innan stigar på åsen tog
deltagarna åter till Scoutgården. 7 personer deltog.
Studiebesök på Vika deponi, Katrineholm
Tisdag 18/8 samlades en grupp från STF/Naturskyddsföreningen på Vika deponi. Där guidade Anders
Lindberg deltagarna på anläggningen. Soporna sorterades i olika fraktioner och skickades till andra
orter för återvinning. 13 personer deltog.
Svampens dag
Söndag 6/9 samlades STF Västra Sörmland och Naturskyddsföreningen. Målet denna gång blev Pplatsen till fågeltornet. Där genomsöktes först skogen mot Gersnäsområdet. En del svamp hittades och
lades i korgarna för att Bo Karlsson senare skulle berätta vad deltagarna hade funnit. Därefter letades
det i skogen mot fågeltornet innan deltagarna kom till Tornstugan för fika och genomgång av
svamparna. Det var mest oätliga svampar som fanns på bordet men det är bra att känna till dem också.
En häftig regnskur avslutade abrupt utflykten som innan hade haft en fin förmiddag. 14 personer
Vandringens dag
Lördag 12/9 Det blev en blöt vandring på Vandringens dag. Totalt 18 deltagare från STF o
Friluftsfrämjandet gick 1 mil på Sörmlandsleden.
Studiebesök hos Garmland Guld o Silver
Onsdag 21/10 besökte 6 STF-are Johanna Garmland i hennes guldsmedja i Magasinet. Hon berättade
att företaget hade funnits sedan 1934 och då drivits av hennes morfar. Hon är den tredje generationen
som arbetar där. Deltagarna fick veta att många lämnar in äldre smycken för omarbetning. De fick se
hur smältning gick till och därefter valsning. Många vackra smycken som hade tillverkats fanns fotade
och kunde beskådas i album. 6 personer deltog.
Prova på det gamla hantverket tovning
Torsdag 12/11 Inställt
Bildvisning om kända kvinnor och det gamla Katrineholm
Torsdag 26/11 Inställt
Grötkväll på Ramsjöhult
Fredag 4/12 Inställt

Veckans Naturvandring
9/1 – 10/12 Hela året har vandringarna pågått. De har varit i Katrineholms närhet eftersom
samåkning har undvikits. Deltagarna har längtat ut för att träffas under säkra förhållanden så det är
många som varit med. Lars-Göran Andersson ledde gruppen de första 6 ggr därefter tog Gun
Carlstedt över ledarrollen. Totalt har 35 vandringar genomförts med totalt 624 deltagare.

