
STF Alingsås-Vårgårda-
Herrljunga
Höstprogram 2021

Potatisledens dag

Vi utforskar Markedalen

Hitta rätt bland kart-apparna

www.svenskaturistforeningen.se/lokalavdelningar

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stf@stfturist.se

Kontakter i styrelsen
Leif Montell ordförande 0702 - 48 47 62
Caj Rooslund sekreterare 0702 - 89 86 18
Ulf Henriksson kassör 0730 - 62 32 42
Bo Karlsson Potatisleden 0709 - 73 40 65
Gunilla Lindberg 0706 - 35 62 73
Siv Engman 0706 - 60 65 68
Uno Hermansson 0703 - 33 33 15

Samåkning
 

Vi rekommenderar 8 kr/mil och passagerare.
 

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfalingsas-vargarda
 

E-mail: stfalingsasvargarda@stfturist.se
 

Bankgiro: 392-3686
 

Swish: 123 31 25 390

Välkommen till STF lokalavdelning
 

i kommunerna Alingsås, Vårgårda och Herrljunga.
Vi arrangerar i första hand vandringar, främst på onsdagar.
När möjligheterna ges kommer det att bli både studiebesök
och spännande föredragskvällar.
Vi sköter dessutom vår egna vandringsled, Potatisleden, som
går i en cirkel om cirka 15 km med start och mål vid
Åmanska parken i centrum av Alingsås.
För att klara portokostnaden för två programfoldrar/år (vår
och höst) tar vi ut en avgift om 50 kr/år från och med 1
januari 2022.

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

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 
där STF är medlemsorganisation.

info@stfturist.se

STF – vägen till äventyret Sverige
 

STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka
258 000 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. Vill du stötta din
lokalavdelning blir du medlem via den. Du kan också bli
medlem på en anläggning, STFs Kundservice 08 - 463 22 70
eller via www.svenskaturistforeningen.se. Med ditt
medlemskap är du en del av vårt arbete så att du och andra
kan upptäcka Sverige – både idag och i framtiden.

Praktisk information
 

 

Anmälan
 

Vid alla våra vandringar och övriga sammankomster gäller att
man föranmäler sig till ansvarig för arrangemanget.

 
 

Klädsel
 

Kläder efter väder och egen matsäck.
Glöm heller inte att ta med något att sitta på liksom någon
form av regnskydd.

 
 

Andra  vandringar
 

Glöm inte att det finns fler lokalavdelningar i vår närhet.
Deras program hittas via STFs hemsida. 
Västkuststiftelsen ordnar också vandringar och så finns
Gotaleden, vars ledkarta finns på nätet.
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345 kr  
195 kr 

50 kr  
550 kr

Upptäck något nytt 
på hemmaplan!

 mos tednal i mo tnur ragninledva lakol
anordnar aktiviteter året om för alla STF- 
medlemmar. Som medlem väljer du själv 
vilken lokalavdelning du vill ansluta dig till.

På luftenarfri.nu hittar du all information 
om friluftslivets år, en kalender och vilka 

Vandringens dag
Den 11 september är det  
vandringens dag. Läs mer  
om den och vandringar i hela  
Sverige 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 via din lokalavdelning. 
Det blir du enklast på en aktivitet eller 
genom att kontakta någon i styrelsen. Du 
kan även bli medlem via STFs Kundservice, 
08-463 22 70 eller kundservice@stfturist.se

Vuxen 26 år+:  
Ungdom 16-25 år:  
Barn 5-15 år:  
Sambor/Familjepris:  

Rabatt på tågresor
Medlemsrabatt på tågresor. Som medlem  
i STF får du 10-15% medlemsrabatt på SJ,  
Snälltåget, Vy-tåg och Norrtåg. 

Gällande Covid-19
Lokalavdelningen följer Folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och anpassar vår verksam- 
het efter rådande rekommendationer och 
råd. Mer information se vår hemsida.

AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021

Potatisledens Dag
 

Lördag 11 september kl 10. Samling i Åmanska parken utanför
Estrad Alingsås. Kläder efter väder, eget fika. Medlem gratis,
övriga 20 kr. Anmälan till Leif Montell tel 0702 - 48 47 62 senast
9 september.
 

Denna dag är Vandringens Dag i hela landet och vi väljer att
uppmärksamma vår egna led: POTATISLEDEN.
Beroende på hur många vi blir kanske vi väljer att dela oss i två
grupper för att mötas på halva vägen.
Delvis kuperad terräng. Hela leden är ca 14 km, men kan kortas efter
behag.

Långareds-svängen
 

Onsdag 22 september kl 10. Samling vid p-platsen i Norra
Strömgatans förlängning för samåkning. Kläder efter väder,
eget fika. Medlem gratis, övriga 20 kr. Anmälan till Siv Engman
tel 0706 - 60 65 68 senast 20 september.
 

Vi åker till Långared och närmare bestämt Attholmen varifrån vi
startar dagens vandring, som kommer att ta oss runt i
Långaredsbygden. Lätt vandring om ca 5,5 km.

Vi utforskar Markedalen
 

Onsdag 6 oktober kl 10. Samling och parkering på grusplanen
innan Lyckas Trädgård. Kläder efter väder, eget fika. Medlem
gratis, övriga 20 kr. Anmälan till Gunilla Lindberg tel 0706 - 35
62 73 senast 4 oktober.
 

Vi vandrar förbi Vardsjön på grusväg och en fin skogsstig till
Markedalens gård vid sjön Färgen och tillbaka, totalt 7 km. En fint
tillfälle att lära känna en fantastisk natur på gångvägs avstånd från
centrum. Har vi tur är höstfärgerna helt underbara.

Lejonkulan i Laggarebacken
 

Onsdag 27 oktober kl 10. Samling parkeringen Bolltorps
handelsområde vid Coop. Kläder efter väder, eget fika.
Medlem gratis, övriga 20 kr. Anmälan till Tore Hjalmarsson tel
0730 - 71 87 88 senast 25 oktober,
 

Vi tar oss till bergrummet Lejonkulan via Kvarndammen. Uppe på
toppen pågår husbygge. Hur vi tar oss vidare är inte helt klart, det
beror på ett pågående bygge. Kuperad vandring om ca 7-8 km.

Favorit i repris - Hjortmarka
 

Onsdag 10 november kl 10. Samling på parkeringen vid
Hjortgården. Kläder efter väder, eget fika. Medlem gratis,
övriga 20 kr. Anmälan till Leif Montell tel 0702 - 48 47 62
senast 8 november.
 

Den här gången tar vi oss från Hjortgården över till Stockslycke
och vidare till fiskedammarna vid Linnebäck och fortsätter in i
Hjortmarka för att slutligen komma tillbaka till parkeringen. En
vandring om ca 7-8 km,

Årsmöte 2022
 

Under första halvan av februari månad 2022 kommer vi att
hålla årsmöte.
 

Vi hoppas att den pågående pandemin har ebbat ut och att det ska
vara möjligt att hålla ett normalt årsmöte. Det planerar vi att ha i
Studiefrämjandets nya lokaler på Sidenvägen. Då ges
Studiefrämjandet möjlighet att visa lokalerna och berätta vad de
kan göra för oss. Närmare besked om datum och tid kommer i
vårprogrammet och annons i Alingsås Kuriren samt på vår
hemsida i början av 2022.

Hitta rätt bland appar med kartor
 

Under våren planerar vi för en studiecirkel i konsten att
använda kart-apparna i mobiltelefonen.
 

Många av oss har i dag en karta i mobilen.
Men hur använder man den?
Och vilka kartor kan man ha?
Hur använder man apparna?
Det tänkte vi ordna en studiecirkel om där vi får möjlighet att i
lugn och ro lära oss använda de digitala kartorna på bästa sätt.
Anmäl ditt intresse på vår mejladress:
stfalingsasvargarda@stfturist.se
Glöm inte lämna namn, telnr och gärna e-postadress.

Var vill Du vandra 2022?
 

Vi vill gärna ha Din synpunkt och önskemål om var vi ska
arrangera våra vandringar under 2022. Vi tar gärna emot tips på
vandringar i våra tre kommuner Alingsås. Vårgårda och
Herrljunga.
hör av Dig på vår e-postadress:
stfalingsasvargarda@stfturist.se
På grund av rådande läge med Covid-19 kan aktiviteter ändras. Hör av dig till
styrelsen eller se lokalavdelningens hemsida för aktuell information.
Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


