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Upptäck något nytt
på hemmaplan!
I Sl'enska Turistliireningen finns 65

Jokalavdchrir-rgar nlnt om i landct sonr

,urordnar aktiviteter året om för alla

STF-medlen-u-nar. STFs lokala rerksam-

het kan ta dig r-ned till platser du ännu
inte upptäckr. Det 6r-rns alltid mer att ur-
fbrska. Sonr rnedlem viiljer dLr själv vilken
lokalavdelning du vill anslura dig till.

Vandringens dag *gR""
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Fri olycksfa llsförsäkri ng
vid STF-aktivitet
Du srrm dc]tar r e n :rktivitet som arran-
gcr.rs .rv SI F rrnrhrr.rs av cn olvcksfälls-
liirsäkriire sLrrn §.i1ler under aktir.iteten.
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Rabatt på tågresor
Jle,ile n.r:-..i:: ai iåqre sor. S.-m medlem
i STF tir i: li-1i rrcdlcmsrabatt pi SJ.

Sn.r11raqct. \ r'-i:: ocfr \trrrrag.

Gättande Covid-19
Vi vi11 racka tilr allt sröd L)ch uppmunrran
Fiireninqen har tätt under pandemin.
Lokal;rvdelningen fiiljcr fblkl-rälsomvndie-
hetens riktlinjer och anpassar vår verksam-
het efter rådande rekommendationer och
råd. Mer infcr För respektive aktir.iter p;i
lokalavdelningens hemsida.



MAJ/JUNI Datum ej fastställt!



AKTIVITETER 2021 AKTIVITETER 2021

Cykla genom öländska byar
LördagTlB kt.10.00
Start vid Borgholms handetsträdgårds parkering
lnfo Christina Olsson 0730382037

Långa cykelrundan är ca 3,4 miI och korta ca 2,2 mit. Fika

medtages

Cykelturen går genom fem/tre byar på by- och cykelvägar med

start från Borgholm. Vi kommer aff uppleva det öländska

odlingslandskapet, alvaret och den västra kustremsan. Komma

nära inpå byar med dess historiska utseenden och lägen.

Skäftekärr järnåldersby

Lördag 1418 kt. 13.00

lnfo och anmätan lris Andersson 0735787763

Besök på Skäftekärr, fd jägmästarebostället i Böda där vi blir
guidade i järnåldersbyn. Fika medtages.

Vandringens dag

Lördag 11/9 kt. 10.00

Samting Mettby

Info och anmätan senast 9/9, Christina Olsson 0730382037
Samordning av transporter behövs. Tag med
förmiddagsfika.

Vj vandrar en ny erapp på STF signarurled Öland/

Mörbylångaleden. I år går vi fran Mellby till Gräsgårds hamn en

sträcka på ca 9 km. Vandringen går l2ings gamla banvallen där vi
har alvaret på den västra sidan och Östersjön på den östra. Vi
passerar Ölands Segerstads gamla station. Leden tar oss vidare ner

till Seby läge vid Östersjön och vi följer sedan strövstigen som går

över Gamma-lsby unika sjömarker tills vi når Grdsgårds hamn.

Samarrangemang med Mörbylånga kommun.

Fågetskådning på hösten i uppbrottets
tid med Gösta Friberg
Lördag2519 kt.10.00
Samting vid Haga Parks parkering för vidare lotsning in ti[[
Bejershamns skyddande skog. Utrustning: Kikare och/eller
tubkikare rekommenderas, varma, vindtäta kläder, mössa,
vantar och fika anbefatls..Alågon typ av stol är inte helter så

dumt.
lnfo och anmätan senast 21l9 Gudrun Borgudd 0703187883
Pris 100 kr för medtem, 150 kr för ännu inte medlem.

Oh Yässl Med lite tur får vi anledning att ropa något i den stilen.

Hösten och vintern närmar sig! Det innebär att en hel del fåglar

kommer ner från norra Skandinavien ftir att försöka övervinra
här hos oss. Samtidigt brukar det finnas kvar en hel del

eftersläntare som inte fått "kiorna ur". Bejershamn med sin

varierande natur kan bjuda på det mesta från vadare till änder,

småfåg1ar och rovfåglar. Till skillnad från i f1o12020 kan den här

exkursionen 2027 glädjedin personliga tränarel Om väder och

vind tillåter det, kan det bli upp till en och en halv kilometers

vandring. Det brukar blåsa rätt så friskt på piren, så varma,

vindtäta kläder är ett måste. Och blir det sä så kan vi också räkna

med änder, måsar, lommar, doppingar och mycket annat. Hösten

är uppbrottets tid och sjöfåglarna är de mest spektakulära. Även

om man inte vet vad det ffnns i flockarna så är ögonfröjden i det

närmaste att jämföra med en konstupplevelse! Om vi har tur blir
vädret gynnsamt även för våra små Afrika-flyttande tättingar. Det

är hög tid att säga "lycka tili och välkomna åter" till sädesärlor,

rödhakar och kungsfåglar. Sjöfägei är ett besvdrligt kapitel inom

ornitologin. Visserligen påstods det nyss att de "kommer till oss",

men de stannar verkligen inte i vår närhet sdrskilt länge och

vädret medftir ofta att flertalet ser ut aft vara grå och lite

konturlösa. Då fär man gå på vingföring, vingfrekvens, flockens

beteende, siluetter, kontraster eller storleksjämforelser i
blandflockar etc etc. Småfäglarna, då? Tja, de dr ofina nog att

sällan sitta stilla i grenverket...

På spåret 500 årltim. Galltorp - Sättra stn.
Söndag 10/10 kt. 13.00

Info och anmälan senast B/10 Gunilla Lydmark 0703090521.

Begränsat antal deltagare. Samling vid Galltorp. Kör från

Lindby mot Sättra, ta till vänstervid skylten Gatttorps gård.

Pris 50 kr för medlem, 100 kr för ännu inte medlem.

Leo Eriksson tar oss till Galltolp, Ölands enda sätesgård med flera

färgstarka ädlingar och brukare under 500 år. Därefier vidare till
Sättra, ett stationssamhdlle som kunde erbjuda fir11ständig service

på den tiden det begav sig.

INFORMATION med antedning av rådande pandemi
vid program mets tryckläggning
Aktiviteterna kommer att genomföras med noga hänsyn

tagna till ev. restriktionerfrån FHM och STFs riktlinjervid
aktuetlt datum. Detta kan t.ex. påverka antalet deltagare
vid aktiviteterna och möjtigheterna ti[[ samåkning etc.

Vi banterar dina perronu?pgif€r eflligt lokalaodelningens personuppgfupoliE.



Välkommen till lokalavdelningen
Sommarölänning, bofast eller närboende - nu kan du ansluta

dig där ditt hjärta klappar starkast. Upptäck Sveriges minsta

landskap med oss!

Varje år anordnar vi en rad intressanta och spännande

aktiviteter runtomkring på vår långsträckta och unika ö. Vårt
program dr frllt med guidade vandringar i narur- och

kulturmiljöer, flordjupande föredrag, besök hos kons tnärer,

företag oih mycket merl

Vi1l du också i gott sdllskap ta del av vårt program? Har du
egna aktiviteter som du vill bidra med i nästa års program?

Hör av dig till oss på stfoiandgstfturist.se eller kontakta
någon i styrelse så hjälper vi dig!

STF-boenden

STF Borgholm,/Ebbas vandrarhem

STI Böda vandrarhem

STF Hagaby/Lantgården vandrarhem

STF Mörblaaga/Stora Irögården

STT O*enbyvandrarhem

STF Vickleby/Bo Fensionat

0485-1.0373

0485-22038

0485-20155

0485-36333

0485-662062

0485-36001

Kontakter i styrelsen

Gudrun Borgudd ordforande

Chrisdna Olsson selreterare

Anita Bertilsson kassör

EmmaEngstad

Helena Bertilsson

Gunilla Lydmark

Lena S,ollnger

070 3187883

073 0382037

0733408028

0702420284

0703399556

070 309052r

070 623499r

Samåkning
Vi rekommenderar 8 krlmil och passagerare.

Vitl du vara med i vår lokatavdelning?
Hör av &g till någon av oss i sryrelsen så ansluter vi dig
det är kostnadsfritt! Ring någon av oss i sryrelsen eller

skicka ett mail.

Hemsida: www.svenskaturisrforeningen.se,/stroland

E-mail: stfoland@stfturist.se

\

Vitldu engagera dig i vår [okatavdetning?
Hör av dig dll nån av oss i styrelsen eller skicka em mejl rill:
stfpstfturist.se

STF - vägen till äventyret Sverige
STF dr en av Sver§es största ideella organisationer med cirka

258 000 medlemmar. En förening med eldsjdlar som letar

upptäckter vid sidan av vägen. längre in i skogen och högre

upp på {äliee Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar.

Och vårt arbece tar aldrig slut. För det fantastiska med Sverige

dr art det alltid ffnns mer ått upptäckal

Det ff-nns många sätt att bli medlem i STF. Vill du stötta din
lokalavdelning blir du medlem via dem. Du kan också bli
medlem på en anläggning, STFs Kundservice 08-463 2270
el1er via www.svenskaturistforeningen.se. Med ditt medlem-

skap år du en del av vårt arbete så att du och andra kan

uppråcka Sverige - både idag och i framtiden.

I-okalardelningen samarbetar med Studiefrämjandet,

däi STT :L medlemsorganisarion.

E IUTXISREN,NGEN

Svenska Turistföreningen
Box 172 51

104 62 Stockholm

STF Huvudkontor 08-463 21

lnfo@stfturist.se

@
00

www.svenskatu ristfo ren i n gen.se/stfo la nd www.svenskaturistforen in gen.se


