
STF Bråvalla
Höstprogram 2021

Vandringens dag - Abborreberg och Marby

Nybörjarbowling med mat

Norrköping Light Festival

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.

www.svenskaturistforeningen.se/stfbravalla

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Lokalavdelningen leds av medlemmar som jobbar ideellt. Du
som är medlem i STF kan ansluta dig till lokalavdelningen.
Har du idéer om bra lokal verksamhet eller vill du påverka i
lokala frågor? Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka
ett mejl till: stfbravalla@stfturist.se

Kontakter i styrelsen
Christer Goldhammer 070-810 82 70
Ordförande christer@goldhammer.se
Inga-Britt Gustafsson Ström 073-920 85 42
Sekreterare ibgstrom@gmail.com
Ann-Marie Lind 0706-45 24 15
Kassör annmarie.lind@outlook.com
Kari Adolfsson 0736-97 86 38

kari.adolfsson@live.se
AnaDijak 0733-83 25 00
Lars-Erik Johansson 070-200 40 11

larswed@hotmail.com 
Elisabet Nyström 0730-56 38 62

karingtand@hotmail.com
Tomas Svedman 0735-031 735

tomas@kickers.net

Samåkning
 

STF Bråvalla gillar samåkning, vi rekommenderar att varje
passagerare betalar 8 kr/mil.

Hemsida: www.svenskaturistforeningen.se/stfbravalla
E-mejl: stfbravalla@stfturist.se
STF Bråvallas eget plusgiro: 480 82 83-8
Facebook: www.facebook.com/brvalla

Välkommen till lokalavdelningen
 

Inom vårt område har vi många intressanta utflyktsmål. I
vårt program hittar du vandringar i skog och mark och vi
arbetar för att tillgängliggöra kulturarvet.

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.

STF-vandrarhem i vår närhet
STF Arkösund/Sköldvik 0733-64 22 80
Världens ände, skärgård skoldvik@telia.com

STF Norsholm/Kapten Billes 011-545 50
Göta kanal info@kaptenbille.se

STF Regna 0705-54 37 73
Naturskön kyrkby info@regnagarden.se
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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 
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Den 11 september är det  
vandringens dag. Läs mer  
om den och vandringar i hela  
Sverige www.svenskaturistforeningen.se/
vandringensdag
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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
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Rabatt på tågresor
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het efter rådande rekommendationer och 
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Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Lokalavdelningen leds av medlemmar som jobbar ideellt. Du
som är medlem i STF kan ansluta dig till lokalavdelningen.
Har du idéer om bra lokal verksamhet eller vill du påverka i
lokala frågor? Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka
ett mejl till: stfbravalla@stfturist.se

Kontakter i styrelsen
Christer Goldhammer 070-810 82 70
Ordförande christer@goldhammer.se
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STF Bråvalla gillar samåkning, vi rekommenderar att varje
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vårt program hittar du vandringar i skog och mark och vi
arbetar för att tillgängliggöra kulturarvet.

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

STF-vandrarhem i vår närhet
STF Arkösund/Sköldvik 0733-64 22 80
Världens ände, skärgård skoldvik@telia.com

STF Norsholm/Kapten Billes 011-545 50
Göta kanal info@kaptenbille.se

STF Regna 0705-54 37 73
Naturskön kyrkby info@regnagarden.se
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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.

www.svenskaturistforeningen.se/stfbravalla

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Lokalavdelningen leds av medlemmar som jobbar ideellt. Du
som är medlem i STF kan ansluta dig till lokalavdelningen.
Har du idéer om bra lokal verksamhet eller vill du påverka i
lokala frågor? Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka
ett mejl till: stfbravalla@stfturist.se

Kontakter i styrelsen
Christer Goldhammer 070-810 82 70
Ordförande christer@goldhammer.se
Inga-Britt Gustafsson Ström 073-920 85 42
Sekreterare ibgstrom@gmail.com
Ann-Marie Lind 0706-45 24 15
Kassör annmarie.lind@outlook.com
Kari Adolfsson 0736-97 86 38

kari.adolfsson@live.se
AnaDijak 0733-83 25 00
Lars-Erik Johansson 070-200 40 11

larswed@hotmail.com 
Elisabet Nyström 0730-56 38 62

karingtand@hotmail.com
Tomas Svedman 0735-031 735

tomas@kickers.net

Samåkning
 

STF Bråvalla gillar samåkning, vi rekommenderar att varje
passagerare betalar 8 kr/mil.

Hemsida: www.svenskaturistforeningen.se/stfbravalla
E-mejl: stfbravalla@stfturist.se
STF Bråvallas eget plusgiro: 480 82 83-8
Facebook: www.facebook.com/brvalla

Välkommen till lokalavdelningen
 

Inom vårt område har vi många intressanta utflyktsmål. I
vårt program hittar du vandringar i skog och mark och vi
arbetar för att tillgängliggöra kulturarvet.

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.

STF-vandrarhem i vår närhet
STF Arkösund/Sköldvik 0733-64 22 80
Världens ände, skärgård skoldvik@telia.com

STF Norsholm/Kapten Billes 011-545 50
Göta kanal info@kaptenbille.se

STF Regna 0705-54 37 73
Naturskön kyrkby info@regnagarden.se
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Vandringens dag - Abborreberg och Marby

Nybörjarbowling med mat

Norrköping Light Festival

345 kr  
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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.

www.svenskaturistforeningen.se/stfbravalla

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Lokalavdelningen leds av medlemmar som jobbar ideellt. Du
som är medlem i STF kan ansluta dig till lokalavdelningen.
Har du idéer om bra lokal verksamhet eller vill du påverka i
lokala frågor? Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka
ett mejl till: stfbravalla@stfturist.se

Kontakter i styrelsen
Christer Goldhammer 070-810 82 70
Ordförande christer@goldhammer.se
Inga-Britt Gustafsson Ström 073-920 85 42
Sekreterare ibgstrom@gmail.com
Ann-Marie Lind 0706-45 24 15
Kassör annmarie.lind@outlook.com
Kari Adolfsson 0736-97 86 38

kari.adolfsson@live.se
AnaDijak 0733-83 25 00
Lars-Erik Johansson 070-200 40 11

larswed@hotmail.com 
Elisabet Nyström 0730-56 38 62

karingtand@hotmail.com
Tomas Svedman 0735-031 735

tomas@kickers.net

Samåkning
 

STF Bråvalla gillar samåkning, vi rekommenderar att varje
passagerare betalar 8 kr/mil.

Hemsida: www.svenskaturistforeningen.se/stfbravalla
E-mejl: stfbravalla@stfturist.se
STF Bråvallas eget plusgiro: 480 82 83-8
Facebook: www.facebook.com/brvalla

Välkommen till lokalavdelningen
 

Inom vårt område har vi många intressanta utflyktsmål. I
vårt program hittar du vandringar i skog och mark och vi
arbetar för att tillgängliggöra kulturarvet.

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.

STF-vandrarhem i vår närhet
STF Arkösund/Sköldvik 0733-64 22 80
Världens ände, skärgård skoldvik@telia.com

STF Norsholm/Kapten Billes 011-545 50
Göta kanal info@kaptenbille.se

STF Regna 0705-54 37 73
Naturskön kyrkby info@regnagarden.se
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Vätternrundan - stadsvandring i Motala
 

Lördag 4 sept ca kl 10.
Start i Nkpg, med pendeltåget till Motala. Ansvarig: Elisabet
Nyström, anmälan till färdledaren senast 1/9.
 

Upplev ett av Sveriges största idrottsevenemang, Vätternrundan.
Vi ser elitcyklisterna starta och lunchar sen på restaurang. Vi
vandrar genom stan och passerar den höga bron. Gratis för STF-
medlem, övriga 50 kr. Se mer info på vår hemsida.

Vandringens dag - Forssjö
 

Lördag 11 sept kl 9.30. Samling vid parkering Folkborgen.
Ansvarig: Kari Adolfsson, anmälan till färdledaren senast
10/9.
 

Besök på Forssjö natur- och kulturmuseum utanför Katrineholm.
Två lätta slingor erbjuds för vandring. Ta med matsäck och
kläder efter väder.

Vandringens dag - Abborreberg och Marby
 

Lördag 11 sept kl. 10.45. Samling vid hållplatsen
Abborreberg.
Ansvarig: Elisabet Nyström, anmälan till färdledaren senast
10/9.
 

Vandring ca 6 km i lugn takt på Abborrebergsleden med
avstickare mot Marbystrand. Vi rastar bl a vid bråviksstranden, ta
med matsäck för två raster.

Barkade träd i Vrinnevi
 

Tisdag 28 sept kl 17.30. Samling vid parkering
Mamregården.
Ansvarig: Tomas Svedman. Anmälan till färdledaren senast
26/9. Se mer info på vår hemsida.
 

Norrköpings kommulekolog Malin Larsson guidar oss bland de
barkade träden. Vi får höra om naturvård för att säkerhetsställa
den biologiska mångfalden nu och i framtiden.

Vandring Rambodal - Styrstad
 

Lördag 2 okt kl 10.00. Samling vid hållplats Rambodal.
Ansvarig: Elisabet Nyström, anmälan till färdledaren senast
30/9.
 

Vandring, ca 7 km, på asfalt- och grusvägar förbi nybyggnationer
och historia. Gratis för STF-medlem, övriga 50 kr.

Oktobervandring i Kolmården
 

Söndag 3 okt kl 9.30. Samling vid parkering Folkborgen.
Ansvarig: Kari Adolfsson, anmälan till färdledaren senast
2/10.
 

Vandring vid sjöarna Ärlösen, Klara Getsjön och Mörka Getsjön.
På små stigar tar vi oss genom terrängen ca 5 km. Ta med matsäck
till en rast.

Oktobervandring till Pjältån och Dvardala
 

Söndag 10 okt kl 9.00. Samling kl 9.00 i Dvardala. Ansvarig:
Elisabet Nyström, anmälan till färdledaren senast 8/10. Se
mer info på vår hemsida.
 

Mikael Burgman, reservatförvaltare på Länsstyrelsen, guidar oss i
två nya naturreservat i Åbytrakten.
Det blir en heldag med ganska krävande vandring i bäckravin och
bland berg, ca 5-7 km. Mikael fixar grillbrasa och kokkaffe. Tag
med något att grilla!

Stadsnära vandring i Smedby
 

Lördag 16 okt kl 10.30. Samling Mc Donalds, Mirum Galleria.
Ansvarig: Elisabet Nyström, anmälan till färdledaren senast
15/10.
 

Repris på 5km-vandring i Smedby! Elisabet guidar bland gamla
villor, okända skogsstigar och konstverk. Ta med matsäck.
Gratis för STF-medlem, övriga 50 kr.

Oktobervandring i Ysundatrakten
 

Söndag 17 okt kl 9.30. Samling vid parkeringen Folkborgen.
Ansvarig: Kari Adolfsson, anmälan till färdledaren senast
16/10. Se mer info på vår hemsida.
 

Via reservatet Ysundamarken vandrar vi mot sjöarna Hultbosjön
och Skiren. Vi ser granbarkborrarnas påverkan på skogen, och
äter matsäck nära Risinge kyrka.

Oktobervandring norr om Torsjön
 

Söndag 24 okt kl 9.30. Samling vid parkeringen Folkborgen.
Ansvarig: Kari Adolfsson, anmälan till färdledaren senast
23/10.
 

Vi går ca 8 km genom blandad skogsterräng, och under E4an,
från Torsjön mot Ekgölen och Tvåskäpporna. Ta med matsäck.

Nybörjarbowling med mat
 

Söndag 24 okt kl 11. Plats: Vilbergen Bowling
Ansvarig: Christer Goldhammer, anmälan till Christer
senast 1/10.
 

Kom som ni är! Klot och bowlingskor finns att låna. Under 1,5
timme får vi instruktion, bowla, kaffe och räksmörgås.
STF-medlem 195kr, övriga 250kr.

Upplev Leonardsberg
 

Lördag 30 okt, förmiddag. Närmare info, se hemsidan.
Ansvarig: Elisabet Nyström, anmälan till färdledaren senast
28/10.
 

Vi tittar på fågeltorn, utsiktsberg och hällristningar kring
Leonardsberg, en vandring på ca 3 km. Ta med matsäck.
Gratis för STF-medlem, övriga 50 kr.

Oktobervandring runt Stocksjön
 

Söndag 31 okt kl 9.30. Samling på parkeringen vid
Folkborgen. Ansvarig: Kari Adolfsson, anmälan till
färdledaren senast 30/10.
 

Vi börjar i södra änden av Stocksjön och vandrar runt sjön på väg
och genom skogsmark. Ta med matsäck.

Brandövning och HLR med räddningstjänsten
 

Måndag 1 nov kl 17-20. Plats: Räddningstjänstens
utbildningsanläggning i Nkpg. Ansvarig: Christer
Goldhammer, anmälan till Christer senast 10/10.
 

Favorit i repris! 3 timmars utbildning med både teori och praktik
avslutas med kaffe och smörgås. STF-medlem 190kr, övriga
250kr. Minsta antal deltagare är 20 personer.

Vad är allemansrätten?
 

Uppstart i november.
Ansvarig: Gunilla Andersson. Se mer info på vår hemsida.
 

Studiecirkel där vi lär oss om allemansrätten - skyldigheter och
rättigheter för dig som rör dig i naturen.

----------------------------------------------------------

STF Bråvallas hemsida:
 

https://www.svenskaturistforeningen.se/stfbravalla

Medlöperi och motstånd
 

Guidad visning, dagtid, ca 1.5 timmar. Ansvarig: Inga-Britt
Gustafsson Ström. Se mer info på vår hemsida.
 

Ellika Kyndel guidar oss genom utställningen "Medlöperi och
Motstånd – Nazismen i Norrköping då och nu", på Norrköpings
Stadsmuseum. Visningen är avgiftsbelagd.

Skydda dig mot bedrägerier
 

Onsdag 1 dec kl 18-20. Plats: Vilbergen Bowling
Ansvarig: Christer Goldhammer, anmälan till Christer
senast 15/11.
 

Hur skyddar du dig, ditt hem och dina ägodelar mot bedragare
med onda avsikter? Polisen informerar och ger tips. STF-medlem
75kr, övriga 100kr inkl mat, dryck och information.

Norrköping Light Festival
 

Tordag em/kväll 16 dec. Samlingsplats och -tid meddelas
på vår hemsida.
Ansvarig: Elisabet Nyström, anmälan till Elisabet senast
14/12
 

I lugn takt ser vi spektakulära ljusinstallationer och konstverk i
Norrköpings innerstad. Vi stannar för en utomhusrast med
medfört kvällsfika. Gratis för STF-medlem, övriga 50 kr.

När krisen kommer - för din säkerhet
 

Onsdag 19 jan kl 18-21. Plats: Vilbergen Bowling.
Ansvarig: Christer Goldhammer, anmälan till Christer
senast den 20/12.
 

Klarar du dig om vatten och el inte fungerar en längre tid?
Försvarsutbildarna informerar om hur du tar hand dig och
familjen vid en kris i samhället. STF-medlem 75kr, övriga 100kr
inkl mat, dryck och information.

Vi går på promenaden
 

Lördag 29 jan kl 10.30. Samling vid f d Lenniska, Södra
Promenaden 2. Ansvarig: Elisabet Nyström, anmälan till
Elisabet senast 28/1.
 

Vi följer i sångaren Ulf Lundells spår, och stannar för medhavd
utomhus-fika. Gratis för STF-medlem, övriga 50 kr.

Årsmöte 2022
 

Söndag 13 februari
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.

AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021

Vätternrundan - stadsvandring i Motala
 

Lördag 4 sept ca kl 10.
Start i Nkpg, med pendeltåget till Motala. Ansvarig: Elisabet
Nyström, anmälan till färdledaren senast 1/9.
 

Upplev ett av Sveriges största idrottsevenemang, Vätternrundan.
Vi ser elitcyklisterna starta och lunchar sen på restaurang. Vi
vandrar genom stan och passerar den höga bron. Gratis för STF-
medlem, övriga 50 kr. Se mer info på vår hemsida.

Vandringens dag - Forssjö
 

Lördag 11 sept kl 9.30. Samling vid parkering Folkborgen.
Ansvarig: Kari Adolfsson, anmälan till färdledaren senast
10/9.
 

Besök på Forssjö natur- och kulturmuseum utanför Katrineholm.
Två lätta slingor erbjuds för vandring. Ta med matsäck och
kläder efter väder.
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Lördag 11 sept kl. 10.45. Samling vid hållplatsen
Abborreberg.
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med matsäck för två raster.

Barkade träd i Vrinnevi
 

Tisdag 28 sept kl 17.30. Samling vid parkering
Mamregården.
Ansvarig: Tomas Svedman. Anmälan till färdledaren senast
26/9. Se mer info på vår hemsida.
 

Norrköpings kommulekolog Malin Larsson guidar oss bland de
barkade träden. Vi får höra om naturvård för att säkerhetsställa
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30/9.
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Söndag 3 okt kl 9.30. Samling vid parkering Folkborgen.
Ansvarig: Kari Adolfsson, anmälan till färdledaren senast
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till en rast.
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Söndag 10 okt kl 9.00. Samling kl 9.00 i Dvardala. Ansvarig:
Elisabet Nyström, anmälan till färdledaren senast 8/10. Se
mer info på vår hemsida.
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Ansvarig: Kari Adolfsson, anmälan till färdledaren senast
16/10. Se mer info på vår hemsida.
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