
STF – VÄGEN TILL ÄVENTYRET SVERIGE
STF är en av Sveriges största ideella organisationer 
med cirka 238 000 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 
lokalavdelningen, på någon anläggning, via hemsidan 
www.svenskaturistforeningen.se eller STFs Kundservice 
08-463 22 70. Med ditt medlemskap är du en del av 
vårt arbete så att du och andra kan upptäcka Sverige 
– både idag och i framtiden.

STF BJÄRE-ÅSBO
HÖST- OCH VINTERPROGRAM 2019

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

Lokalavdelningen samarbetar med Studie
främjandet, där STF är medlemsorganisation.

www.svenskaturistforeningen.se/stfbjareasbo

VÄLKOMMEN TILL LOKALAVDELNINGEN
Bjäre Åsbo lokalavdelning välkomnar till den del av Skåne 
som inte bara är platt. Här bjuder naturen på dramatiska 
klippor vid Hovs Hallar, böljande backar med äppel
odlingar ute på Bjärehalvön och ett skid och rodeleldo
rado uppe på Hallandsåsen. 
Vår lokalavdelning bildades år 1984 och omfattar kommu
nerna Ängelholm, Båstad, Örkelljunga, Åstorp, Klippan 
och Perstorp.

KONTAKTER I STYRELSEN

SvenErik Sjöstrand ordf.                0768541985

BoGunnar Edström, kassör            0705206614

Sven Anders Nilsson, sekr.              0705790364

Gunnar Norberg, ledamot               0705227951

Lena Andreasson, Suppleant           043531289

SAMÅKNING 
Vi rekommenderar 7 kr/mil och passagerare.

VILL DU VARA MED I VÅR LOKALAVDELNING? 
Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ansluter vi dig, 

det är kostnadsfritt! Ring någon av oss i styrelsen eller 

skicka ett mail.

Hemsida: 
www.svenskaturistforeningen.se/stfbjareasbo

E-mail: stfbjareasbo@stfturist.se

STF-BOENDEN
Vandrarhemmet Stationshuset Skäralid

Storslagen natur med härliga vandringsleder

0702442085, info@skaralid.com 

LUND TILL FOTS
VANDRING KUSTSLINGAN BÅSTAD
BESÖK PÅ BJÄREKRAFT

VILL DU ENGAGERA DIG I VÅR LOKALAVDELNING? 
Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett 
mejl till: stfbjareasbo@stfturist.se



AKTIVITETER HÖSTEN OCH VINTERN 2019 AKTIVITETER HÖSTEN OCH VINTERN 2019

LUND till FOTS.
Torsdagen 1 augusti samling kl. 11.00 vid Lunds station  
(vid uppgången efter gångtunnel).

Lämpligt att resa med tåg från Ängelholm 09.41 och 
Helsing borg 10.11, Öresundståget. Vi kommer att besöka 
bland annat Domkyrkan, universitetsplatsen, Hökeriet, 
Botaniska trädgården och några andra platser. Medtag fika. 
Ansvarig: Sven Erik 0768–541985.

Vandring kustslingan Båstad.
Lördagen 24 augusti. Samling Båstad stn kl. 09.30. Åter c:a 13.30.

En lätt vandring på 12 km. halva vandringen går längs havet, 
följer Stensån, Öresjön barrskog och sanddyner. Medtag fika. 
Ansvarig: JanErik Gunnarsson 0730263476.

Blomgrens promenad och Yllefabriken.
Onsdagen 11 september. Samling 10.00 klippans stn. 

Blomgrens promenad är en vandringsled som går runt de 
centrala delarna av klippans tätort. Hela promenaden är 
ca 2,5 km och vi får se på 13 sevärdheter. Efter vandringen 
besöker vi klippans Yllefabrik. 
Ansvarig: Gunnar Norberg 0705–227951

Vandringens dag.
Lördagen 14 september. Samling Örjaparken kl. 10.15.  
Åter c:a 14.00.

På vandringens dag, som STF infört, vandrar vi på Örja
bäcksleden från Strövelstorp till Ausås, c: a 4 km, där vi 
besöker Ausås museum och Gren fruktodling med guidad 
tur. Därefter går vi tillbaka till Strövelstorp. 
Medtag fika. Föreningsmedlemmar gratis,  
icke medlemmar 20 kr. 
Ansvarig BoGunnar Edström 0705206 614.

Besök på Bjäre Kraft.
Tisdagen 24 september. Samling Bjäre krafts kontor  
kl. 10:15. Slut senast 12:00.

Vi besöker Bjäre krafts nya kontor, Profilvägen 7, i Förslöv. 
Där får vi veta mer om fibernätsutbyggnaden och vad man 
kan använda fiber till med mera Kontoret är beläget några 
hundra meter norr om Förslövs stn vilket gör att man enkelt 
kan åka Pågatåg eller Buss dit. 
Ansvarig: BoGunnar Edström, 0705206 614. 

Vandring Uggleskogen i Perstorp.
Lördagen 26 oktober samling vid ingången till Uggleskogen 
kl. 10.00.

Vandringen är ca 6 km och det är ganska lättgånget. Vid 
denna tid på året brukar bokskogen stå i de vackraste  
höstfärgerna. Medtag fika. Om vädret tillåter så bjuds det  
på grillad korv och bröd. 
Ansvarig: Lena 043531289, SvenErik 0768–541985.

Adventsvandring i Kronoskogen.
Lördagen 30 nov. Samling Ängelholms järnvägsstation  
kl. 10:00. Åter c:a 13:00.

I år utgår vi från jvstn, med Johan Brinck som ledare, och 
går 7–8 km till stor del Ottos runda. På parkeringen i Sibi
rien bjuder föreningarna traditionellt på glögg, pepparkaka 
och grillad korv. 
Samarrangemang Naturskyddsföreningen och STF. 
Föreningsmedlemmar gratis, icke medlemmar 20 kr. 
Kontakt: BoGunnar Edström, 0705206614.

Bildvisning.
Måndagen 13 januari 2020 blir det bildvisning/föreläsning 
på Klippans bibliotek.

Mer detaljer kommer i vårt vårprogram, men planera redan 
nu för kvällen. 
Denna aktivitet är ett samarbete med Studiefrämjandet, 
Klippans bibliotek och STF Bjäre Åsbo. 
Gratis arrangemang för alla. 
Ansvarig: Gunnar N 0705227951, SvenErik 0768541985.

Årsmöte.
Tisdagen 18 februari 2020 kl. 19.00. 

Årsmöte i Munka Ljungby församlingshem. I samband med 
årsmötet blir det även något föredrag eller underhållning. 
Årsmötet hålls med sedvanliga årsmöteshandlingar, kaffe, 
The och gott tilltugg serveras. 
Ansvariga: Styrelsen. För mer info SvenErik 0768541985. 

UPPTÄCK NÅGOT NYTT  
PÅ HEMMAPLAN!
I Svenska Turistföreningen finns 65 
lokal avdelningar runt om i landet som 
anordnar aktiviteter året om för alla 
STFmedlemmar. STFs lokala verk
samhet kan ta dig med till platser du 
ännu inte upptäckt eller in bakom  
kulisserna på ett företag eller en arena 
som du är nyfiken på. Det finns alltid 
mer att utforska. Som medlem väljer  
du själv vilken lokalavdelning du vill 
ansluta dig till.

VANDRINGENS DAG
Den 14 september smäller  
det, då ska hela Sverige  
vandra! Se vad som  
händer runt om i landet på  
www.svenskaturistforeningen.se/
vandringensdag

FRI OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING  
VID STF-AKTIVITET
Du som deltar i en aktivitet som arran 
geras av STF omfattas av en olycksfalls
försäkring som gäller under aktiviteten.

BLI EN DEL AV STF!
Bli medlem i STF genom din lokal
avdelning, det blir du enklast på en 
aktivitet eller genom att kontakta någon 
i styrelsen. Du kan även bli medlem  
via STFs Kundservice, 08463 22 70  
eller kundservice@stfturist.se. 

MEDLEMSAVGIFTER
Vuxen 26 år: 295 kr.  
Ungdom 1625 år: 150 kr. 
Barn 515 år: 30 kr.  
Barn 04 år: 0 kr. 
Sambos/Familj: max 450 kr.

RABATT PÅ SJ
Med ett aktuellt STF 
medlemskap har du 10 %  
rabatt på SJ:s tågresor.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


