
 

 

AKTUELLT 

Maj 2021 

Som medlem i STF Värend vill vi att du och din familj ska kunna njuta av den 
svenska naturen och träffa vänner i en trygg och säker miljö. 

Då coronapandemin fortfarande medför restriktioner, vissa lättnader från och med 
den 17 maj är dock aviserade, hoppas vi i styrelsen att du regelbundet går in här på 
vår hemsida samt läser och går in och anmäler dig till de program som vi ordnar. 

Följande programpunkter är dock planerade att utföras under våren 2021. Om 
de går att genomföra är helt beroende av hur coronapandemin utvecklar sig. 
 
Programmen är inlagda här på vår hemsida: 

• Den 18 maj: Årsmöte, som genomförs genom poströstning. Rösterna ska vara Stf 
Värend tillhanda senast fredagen den 7 maj. 

• Den 19 maj: Utflykt till Åryds bruksmiljö. En rundvandring i bruksmiljön med anor 
sedan mitten av 1600-talet. Hembygdsföreningen guidar oss och berättar om brukets 
storhetstid. 
 
• Den 27 maj: När vårblommorna är som vackrast i våra parker, kommer f.d. 
stadsträdgårdsmästare Mårten Segerberg att berätta om Växjös vackraste träd, 
buskar och annan grönska. 

Övriga programpunkter kommer troligen att skjutas på framtiden. 
Om inte kommer inbjudan i god tid i god tid. 
• En vandring kring Osaby Säteri med fika o en historisk guidning i huset, numera 
kallad Herrgård de luxe. 
 
• En historisk tillbakablick av en stadsdel i Växjö, guidad av Tomas Lundahl. 
 
• Programplanering för hösten 2021. 
 
• Länsstyrelsen på besök, arkeolog Gustav Gunnarsson informerar om Kronoberg 
och Värends fornlämningar. 
 
• Följ med på en rundvandring i Ingelstad. År 1897 byggdes järnvägen och den 
moderna tätorten växte fram, efter att tidigare ha varit en Kvarnby. 
Hembygdsföreningen guidar oss. 
 
• Historier, sanna eller falska kring Teleborgs slott. Ciceron Vibeke Hyltèn Cavallius 
berättar när vi vandrar i slottsparken. 
 



 
• Växjös borgmästare Bo Frank berättar om spännande möten över hela världen. 
 
• Besök hos Prantensis som odlar plantor och ängsväxter för att få frö till försäljning. 
 
• Christer Lindkvist tar oss med till Hovshagas nya vandringsled, med matlagning 
över öppen eld. 
 
• Kommunen informerar om nya stadsdelen Bredvik med badplats samt 
sjukhustomten i Räppe. 

När programmen läggs ut på vår hemsida kommer informationen att vara mer utförlig 
med uppgifter om tid, plats och kostnad. 

Med hopp om ett friskare 2021! 

Styrelsen för STF Värend 
 


