
STF Gästrikland
Höstprogram 2021

Helgonleden på Vandringens dag

Cykeltur till Bönan, Solklippan

Besök hos Forsbacka biogas, Duro tapet

och Nilar batterifabrik

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/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
 

Eiran Cooper, Ordförande 076-7798479
Lennart Månson, sekreterare, 070-6623253
Fredrik Norlin, kassör, 070-6163581
Britt Söderbäck, 070-1721316
Gunnel Wieser, 070-3105441

Samåkning
 

Vi rekommenderar 8 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/stfgastrikland

E-mail: stfgastrikland@stfturist.se

Plusgironr: 936810-1

Välkommen till STF Gästrikland
 

Lokalavdelningen leds av medlemmar som jobbar ideellt med
att berika sin egen och andras fritid. Har du själv idéer och
tips om en lokal verksamhet eller ett specialintresse, som kan
ge upphov till en aktivitet? Belöningen blir bland annat
trevliga upplevelser, nya vänner och möjlighet att vara med
och påverka vilka aktiviteter vi ska genomföra

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-boenden
 

Jädraås Herrgård +46738061560
Bo och må bra i den vackra herrgården från 1856. På Jädraås
Herrgård kan du njuta av naturen året runt! Ta ett
morgondopp i Jädraån, skogsvandra längs den vackra
Gästrikeleden och uoolev underbara MTB-turer. Vintertid
finns skidspår och du åker till Kungsberget på bara 15
minuter.
Mejl-adress: kontakt@destinationjadraas.se
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Studiebesök hos Neova - torvbrytning
 

Torsdag den 2 september kl 10.00
 

Info och anmälan senast måndag 30 augusti till Lennart 070-662
32 53
Samling vid Dammbron kl 09.30 för samåkning (med reservation
för pandemin)
Företaget som är landsomfattande bedriver torvbrytning invid
Hedesundavägen. Nisse Bodén kommer att berätta om
verksamheten – torvbrytning – och de olika
användningsområden, som torv kan användas till.
Besöket tar cirka 1½ – 2 timmar.
Vi blir bjudna på kaffe.

Vandring på del av Helgonleden på Vandringens dag
 

Lördag den 11 september kl 10.00
 

Info och anmälan senast torsdag 9 september till Lennart
070-662 32 53
Samling vid Dammbron kl 09.15 för samåkning (med reservation
för pandemin)
Vi har tidigare gått utefter den sk Helgonleden, som är en
pilgrimsled. Den sträcker sig från Uppsala och ända till Nidaros/
Trondheim. Vi kommer att gå från närheten av Iggövägen och
norrut. Beroende av pandemiläget kommer vi antingen gå fram
och tillbaka eller parkera bilar i vardera änden. Vi räknar med att
gå cirka 8 km.
STF centralt arrangerar Vandringens dag, nu för tredje året. Det
går att läsa mera på STF:s hemsida.
Ta med matsäck. Vi kommer att göra minst en rast.

Cykeltur till Bönan - Solklippan
 

Lördag den 18 september kl 10.00.
 

Info och anmälan senast torsdag den 16 september till Eiran
076-779 84 79
Samling vid Brandstationen, Hamntorget 8.
Vi cyklar till Bönan där vi besöker Solklippan med fantastisk
utsikt över Gävles infart från havet. Bönan är mest känd för
böckling, fyrplats och lotsstation.
Vi räknar med att turen tar cirka 4 timmar. Medtag matsäck och
dryck.

Vandring på Billudden
 

Lördag den 25 september kl 10.00 vid Billuddens parkering.
 

Info och anmälan senast torsdag 23 september till Eiran 076- 779
84 79
Samling vid Dammbron kl 09.30 för samåkning (med reservation
för pandemin)
Vi vandrar efter Kluxenstigen förbi Sör- och Nordklyxen ut mot
den yttersta spetsen av Billudden. En klyx är en avstängd havsvik
som kommit till genom att havsströmmar fyllt igen de yttre
delarna med sand och grus. Naturreservatet Billudden är en del av
Uppsalaåsen, som här, strax öster om Dalälvens mynning,
försvinner ner i havet. Här finns även ett av Europas största
bestånd av havtorn. Vi vandrar ut till Billuddens yttersta spets
mot öppet hav, totalt c:a 7 km.
Ta med dig matsäck och dryck.

Vandring på Norrlandets kustled kl 10.00
 

Lördag den 9 oktober
 

Info och anmälan senast torsdag 7 oktober till Lennart 070-662
32 53
Samling vid Dammbron kl 09.30 för samåkning (med reservation
för pandemin)
Norrlandets kustled, har anlagts mellan Engeltofta och
Marskärsudde, en sträcka på cirka 15 kilometer.
Beroende av pandemiläget kommer vi antingen gå fram och
tillbaka eller parkera bilar i vardera änden. Vi räknar med att gå
cirka 8 km. Det finns även möjlighet att ta buss 95.

Studiebesök på Forsbacka biogasanläggning
 

Tisdag den 26 oktober kl 10.00
 

Info och anmälan senast fredag 22 oktober till Britt 070-172 13
16
Samling vid Dammbron kl 09.20 för samåkning (med reservation
för pandemin)
Vid Forsbacka Biogas rötas de matrester som samlas in i de bruna
påsarna och görs till biogas, som våra stadsbussar drivs med –
Klimatsmart. Välkomna!

Studiebesök hos Duro Sweden AB
 

Torsdag den 4 november kl 14.00.
 

Info och anmälan senast måndag 1 november till Lennart
070-662 32 53.
Samling utanför Duros Fabriksbutik, Durovägen 15, Gävle.
Av praktiska skäl kan de endast ta emot 15 personer. ”Först till
kvarn gäller.” 
Duro Sweden AB är Sveriges äldsta tapetfabrik. Företaget
grundades 1930. Duro betyder stark och varaktig. Vill du veta
mer kan du gå in på företagets hemsida, https://
www.durosweden.se/
Under besöket, som varar omkring 1½ timme, får du
information om företaget och tapettillverkningen.

Studiebesök hos Nilar - batterifabrik
 

Torsdag den 11 november kl. 10.00
 

Info och anmälan senast måndag 8 november till Lennart
070-662 32 53.
Samling vid Dammbron  09.30 för samåkning (med reservation
för pandemin)
Av praktiska skäl kan man endast ta emot 12 personer. ”Först till
kvarn gäller.”
Nilar designar, utvecklar och tillverkar nickelbatterier i den
moderna fabriken vid Bönavägen. Produkterna erbjuder unika
säkerhetsfördelar och tillverkningen sker med miljöhänsyn. Man
har batterilagringslösningar för hem, företag och
infrastrukturprojekt. Vill du veta mer kan du gå in på företagets
hemsida, https://www.nilar.com/
Besöket varar omkring 1½ timme.

Besök på Högskolan i Gävle
 

Onsdag den 24 november kl. 18.00.
 

Info och anmälan senast söndag 21 november till Lennart
070-662 32 53.
Samling vid Högskolans huvudentré.
Högskolan i Gävle flyttade in i de f d regementslokalerna 1996.
Antalet studenter är cirka 16 000. Biblioteket stod klart 2005 .
Vi kommer få en guidad visning av Lars Söderberg, f d major,
som varit verksam på det f d regementet och han kan därmed
knyta ihop ”gammalt och nytt”. Lars har varit guide vid
Högskolan sedan den startade.

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.
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Studiebesök hos Neova - torvbrytning
 

Torsdag den 2 september kl 10.00
 

Info och anmälan senast måndag 30 augusti till Lennart 070-662
32 53
Samling vid Dammbron kl 09.30 för samåkning (med reservation
för pandemin)
Företaget som är landsomfattande bedriver torvbrytning invid
Hedesundavägen. Nisse Bodén kommer att berätta om
verksamheten – torvbrytning – och de olika
användningsområden, som torv kan användas till.
Besöket tar cirka 1½ – 2 timmar.
Vi blir bjudna på kaffe.

Vandring på del av Helgonleden på Vandringens dag
 

Lördag den 11 september kl 10.00
 

Info och anmälan senast torsdag 9 september till Lennart
070-662 32 53
Samling vid Dammbron kl 09.15 för samåkning (med reservation
för pandemin)
Vi har tidigare gått utefter den sk Helgonleden, som är en
pilgrimsled. Den sträcker sig från Uppsala och ända till Nidaros/
Trondheim. Vi kommer att gå från närheten av Iggövägen och
norrut. Beroende av pandemiläget kommer vi antingen gå fram
och tillbaka eller parkera bilar i vardera änden. Vi räknar med att
gå cirka 8 km.
STF centralt arrangerar Vandringens dag, nu för tredje året. Det
går att läsa mera på STF:s hemsida.
Ta med matsäck. Vi kommer att göra minst en rast.

Cykeltur till Bönan - Solklippan
 

Lördag den 18 september kl 10.00.
 

Info och anmälan senast torsdag den 16 september till Eiran
076-779 84 79
Samling vid Brandstationen, Hamntorget 8.
Vi cyklar till Bönan där vi besöker Solklippan med fantastisk
utsikt över Gävles infart från havet. Bönan är mest känd för
böckling, fyrplats och lotsstation.
Vi räknar med att turen tar cirka 4 timmar. Medtag matsäck och
dryck.

Vandring på Billudden
 

Lördag den 25 september kl 10.00 vid Billuddens parkering.
 

Info och anmälan senast torsdag 23 september till Eiran 076- 779
84 79
Samling vid Dammbron kl 09.30 för samåkning (med reservation
för pandemin)
Vi vandrar efter Kluxenstigen förbi Sör- och Nordklyxen ut mot
den yttersta spetsen av Billudden. En klyx är en avstängd havsvik
som kommit till genom att havsströmmar fyllt igen de yttre
delarna med sand och grus. Naturreservatet Billudden är en del av
Uppsalaåsen, som här, strax öster om Dalälvens mynning,
försvinner ner i havet. Här finns även ett av Europas största
bestånd av havtorn. Vi vandrar ut till Billuddens yttersta spets
mot öppet hav, totalt c:a 7 km.
Ta med dig matsäck och dryck.

Vandring på Norrlandets kustled kl 10.00
 

Lördag den 9 oktober
 

Info och anmälan senast torsdag 7 oktober till Lennart 070-662
32 53
Samling vid Dammbron kl 09.30 för samåkning (med reservation
för pandemin)
Norrlandets kustled, har anlagts mellan Engeltofta och
Marskärsudde, en sträcka på cirka 15 kilometer.
Beroende av pandemiläget kommer vi antingen gå fram och
tillbaka eller parkera bilar i vardera änden. Vi räknar med att gå
cirka 8 km. Det finns även möjlighet att ta buss 95.

Studiebesök på Forsbacka biogasanläggning
 

Tisdag den 26 oktober kl 10.00
 

Info och anmälan senast fredag 22 oktober till Britt 070-172 13
16
Samling vid Dammbron kl 09.20 för samåkning (med reservation
för pandemin)
Vid Forsbacka Biogas rötas de matrester som samlas in i de bruna
påsarna och görs till biogas, som våra stadsbussar drivs med –
Klimatsmart. Välkomna!

Studiebesök hos Duro Sweden AB
 

Torsdag den 4 november kl 14.00.
 

Info och anmälan senast måndag 1 november till Lennart
070-662 32 53.
Samling utanför Duros Fabriksbutik, Durovägen 15, Gävle.
Av praktiska skäl kan de endast ta emot 15 personer. ”Först till
kvarn gäller.” 
Duro Sweden AB är Sveriges äldsta tapetfabrik. Företaget
grundades 1930. Duro betyder stark och varaktig. Vill du veta
mer kan du gå in på företagets hemsida, https://
www.durosweden.se/
Under besöket, som varar omkring 1½ timme, får du
information om företaget och tapettillverkningen.

Studiebesök hos Nilar - batterifabrik
 

Torsdag den 11 november kl. 10.00
 

Info och anmälan senast måndag 8 november till Lennart
070-662 32 53.
Samling vid Dammbron  09.30 för samåkning (med reservation
för pandemin)
Av praktiska skäl kan man endast ta emot 12 personer. ”Först till
kvarn gäller.”
Nilar designar, utvecklar och tillverkar nickelbatterier i den
moderna fabriken vid Bönavägen. Produkterna erbjuder unika
säkerhetsfördelar och tillverkningen sker med miljöhänsyn. Man
har batterilagringslösningar för hem, företag och
infrastrukturprojekt. Vill du veta mer kan du gå in på företagets
hemsida, https://www.nilar.com/
Besöket varar omkring 1½ timme.

Besök på Högskolan i Gävle
 

Onsdag den 24 november kl. 18.00.
 

Info och anmälan senast söndag 21 november till Lennart
070-662 32 53.
Samling vid Högskolans huvudentré.
Högskolan i Gävle flyttade in i de f d regementslokalerna 1996.
Antalet studenter är cirka 16 000. Biblioteket stod klart 2005 .
Vi kommer få en guidad visning av Lars Söderberg, f d major,
som varit verksam på det f d regementet och han kan därmed
knyta ihop ”gammalt och nytt”. Lars har varit guide vid
Högskolan sedan den startade.

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.


