
KontaKter i styrelsen
Magdalena Lindblom, ordförande  
Telefon: 070-2330724   
E-post stfborlangefamilj@stfturist.se 

FacEbook och InsTagraM 
Vi använder Facebook och Instagram för att sprida 
information och för kommunikation med våra medlem-
mar. gilla oss där så får du uppdateringar i ditt flöde när 
något är på gång.

Du hittar oss på https://www.facebook.com/stffamiljbor-
lange/

https://www.instagram.com/stfborlangefamilj/

Där går det bra att skicka meddelande vid eventuella 
frågor.

www.svenskaturistforeningen.se/lokalavdelningar Svenska Turistföreningen STF Kansli 08-463 21 00
Box 172 51  info@stfturist.se
104 62 Stockholm  www.svenskaturistforeningen.se

stF-Boende i Borlänge
sTF borlänge Vandrarhem +46-243227615 
bo i hemmiljö. På sTF Vandrarhem borlänge bor du i triv-
samma lägenheter, där du hyr ett rum eller hela lägenheten. 
nära romme alpins skidanläggning och Dalarnas natur 
och kulturliv. stf@borlangevandrarhem.se

Lokalavdelningen samarbetar med studie-
främjandet, där sTF är medlemsorganisation.

engagera dig!
Lokalavdelningen leds av medlemmar som jobbar ideellt 
med att berika sin egen och andras fritid. har du själv idéer 
och tips om bra lokal verksamhet eller ett specialintresse 
som kan ge upphov till en aktivitet? Vill du vara med och 
påverka i lokala natur-, kultur-, frilufts- och turistfrågor? 
Din belöning blir bland annat trevliga upplevelser, nya 
 vänner, bra föreningsutbildning och möjlighet att vara med 
och påverka i viktiga samhällsfrågor. Vill du engagera dig 
lokalt så hör av dig till någon av oss i styrelsen eller sTFs 
föreningsverksamhet.

Vill du engagera dig lokalt så hör av dig till: 
Magdalena Lindblom, 070 - 233 07 24

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfborlangefamilj 

E-mail: stfborlangefamilj@stfturist.se
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STF Borlänge-Familj 
lokalavdelning
PROGRAM 2017

stF – Vägen till äVentyret sVerige
STF vill få människor att upptäcka Sverige. Vi vill  
värna om och utveckla våra unika miljöer samt guida 
och inspirera till stora och små äventyr kring våra  
ungefär 350 boenden. Från fyr och fjällstation till 
skepp och hotell.

STF är en av Sveriges största ideella organisationer  
med cirka 240 000 medlemmar. En förening med  
eldsjälar som letar upptäckter vid sidan av vägen, 
längre in i skogen och högre upp på fjället. Även  
på hemmaplan via våra lokalavdelningar. Och vårt 
arbete tar aldrig slut. För det fantastiska med  
Sverige är att det alltid finns mer att upptäcka!

Det finns många sätt att bli medlem i STF. Genom lokal-
avdelningen, på någon anläggning, via www.svenskatu-
ristforeningen.se eller STFs Kundservice 08-463 22 70. 
Ditt medlemskap stöder vårt arbete så att du och andra 
kan upptäcka Sverige – både idag och i morgon.



aKtiViteter 2017  

Kommande aktiviteter
Vi vet att vi kommer att ha en program som innehåller massa 
spännande natur- och kulturutflykter till smultronställen i 
Borlänge kommun.
För att du ska få veta vad som händer håll dig uppdate-
rade via vår Facebook-sida https://www.facebook.com/
stffamiljborlange/ och hemsidan https://www.svenskaturist-
foreningen.se/stf-borlange-familj/ för att inte missa någon 
aktivitet. Där får du även mer information och detaljer inför 
varje aktivitet.
Programmet är inte helt spikat i skrivande stund så det kan 
dyka upp fler aktiviteter under året.

Årsmötet, februari

Långfärdsskridskotur till Tyskön, februari. 

skidåkning på platten i gyllbergen, mars.

Pluppvandring i Islingbyholen, maj.

Paddling i kanadensare på Tunaån, juni. 

höstvandring med övernattning i tält, september.

Mor- och farföräldrar på utflykt, september.

sagogrotta och pannkakor, oktober

Vandring i mörkret med hjälp av reflexer, november

Mörkerpromenad i tomtens spår, december

Vill du ansluta dig till stF Borlänge Familj?
Vi gör aktiviteter för alla STF- 
medlemmar som vill vara med, oavsett var du bor. Som med-
lem i STF väljer du själv vilken lokalavdelning du vill ansluta 
dig till. Vill du ansluta dig till STF Borlänge-familj lokalavdel-
ning hör du av dig till oss via Facebook eller mejlen, det är 
kostnadsfritt att ansluta sig till lokalavdelningen!

Om du inte är STF-medlem:
Skicka ett mail till oss på stfborlangefamilj@stfturist.se som 
innehåller namn, personnummer, adress, telefonnummer och 
e-postadress. Är ni en familj räcker det med e-postadress till 
en. 
Sedan betalar ni in medlemsavgiften enligt prislistan nedan.
Swedbank kontonummer 8166 – 1 934 752 022 – 4

Priser
Vuxen 26 år – 295:-
Ungdom 16-25 år 150:-
Barn 5-15 år 30:-
Barn 0-4 år 0:-
Sambo/Familj 450:-

Vi skickar efter betalning medlemskort med posten.

Medlemskap kan självklart också lösas på plats på våra 
aktiviteter.

Vill du engagera dig i lokalavdelningen?
Vill du leda någon aktivitet?
Är du intresserad att engagera dig i styrelsen eller som nå-
gon annan företroendevald (t.ex. revisor, valberedning)?
Tillsammans utformar vi föreningen! Kontakta någon i styrel-
sen. Alla krafter behövs!

Har du idéer för kommande aktiviteter?
Kontakta gärna oss, vi försöker tillgodose medlemmarnas 
önskemål.

äVentyret är nära  
– oFtast där du Bor
I svenska Turistföreningen finns 65 
lokalavdelningar runt om i landet som 
anordnar aktiviteter året om för alla 
sTF-medlemmar. Finns det ingen 
lokalavdelning där du bor kanske du 
vill starta upp en. sTF centralt hjälper 
dig gärna både med ekonomiskt stöd 
och utbildning.

VälKommen till  
stF Borlänge-Familj loKal-
aVdelning
Vi vill ordna natur- och kulturutflykter 
till smultronställen i borlänge kommun 
för familjer med barn i främst försko-
leålder.
Vår förhoppning är att vi tillsammans 
med våra medlemmar och icke-med-
lemmar väcka barnens intresse för natur 
och kultur. Föreningen vill även vara 
en mötesplats för likasinnande, vuxna 
som barn. 
Vi hoppas att programmet lockar till 
upptäckarlust, barnskratt och tid för 
familjen

olyCKsFallsFÖrsäKring 
FÖr dig som medlem
Du som är medlem i sTF omfattas av  
en olycksfallsförsäkring som gäller 
under verksamhet anordnad av sTF.

Bli en del aV stF!
bli medlem i sTF genom din lokal- 
avdelning, det blir du enklast på  
en aktivitet eller kontakta någon i sty-
relsen. Du kan även bli medlem via  
sTFs kundservice, 08-463 22 70 eller  
stfkundservice@stfturist.se. genom ditt 
medlemskap är du med och  
gör det möjligt så att du och andra  
kan upptäcka sverige, både idag  
och i morgon.

raBatt på sj
Med ett aktuellt  
sTF-medlemskap har du  
10 % rabatt på sJ:s tågresor.


