
STF Höga Kusten
Höstprogram 2021

Rekommendationer från FHM gäller vid

alla aktiviteter

Honungsbutiken

Besök Skogs-Hilda

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/stfhogakusten

Övrigt:
 

Skicka gärna in din epost/mailadress till vår sekreterare
på epost: haggnor@hotmail.com då blir det enklare med
kommunikation till alla medlemmar.
Aktiviteter kan komma att ändras eller ställas in beroende på
rekommendationer från FHM. STF Höga Kusten följer
FHM rekommendationer

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

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

Kontakter i styrelsen
Ann-Christin Sandberg 070-525 15 02
Lillemor Jonsson 070-215 36 46
Åke Öberg 070-357 18 12
Tommy Söderholm 070-218 48 95
Eileen Hedström 070-272 09 03

Jan Kvassman 073- 683 04 50

Samåkning
 

Vi rekommenderar 20 kr/mil.

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ansluter vi dig,
det är kostnadsfritt! 

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfhogakusten

E-mail: stfhogakusten@stfturist.se

Bankgiro: 5924-9193

Välkommen till lokalavdelningen
 

Höga Kusten är en unik del av Sverige. Ett världsarv. Ett
skogsrike som möter  dramatiska kuststräckor och fiskelägen
ute vid öarna.

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
 

Docksta vandrarhem & camping
STF Docksta vandrarhem och camping ligger mellan
Härnösand och Örnsköldsvik i anslutning till E4:an, vid
Skulebergets fot i Höga Kusten.Anläggningen är mjukt
inbäddad i den ångermanländska naturen.Den har en
betagande utsikt över Dockstafjärden  med Ulvön i
blickfånget en bit ut till havs.
Telefon: +46(0)70-322 91 15/+46(0)613-130 64
Epost: info@kustladan.se
Webbplats: dockstavandrarhem.nu
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Bruksmuseet Herrgårdsparken Köpmanholmen
 

Onsdagen 28 juli.
Samling: OK/Q8 Ullånger kl 10.00
 

En historisk guidning i Herrgårdsparken om sågverksindustrin
och familjen Hedberg. Vi besöker även bruksmuseet samt
Ingeborgs Trädgård. Fika finns att köpa hos Café Svea.
Kostnad medlem 100 kr icke medlem 120 kr.
Anmäl och betala med swish till Eileen Hedström 070-272 09 03
senast 21 juli.

Besök honungsbutiken
 

Lördagen 7 augusti.
Samling: ICA Torrom kl 1200
 

Vi besöker honungsbutiken hos Birgitta Edholm. Vi går runt och
tittar på bikupor samt får en inblick i honungstillverkning.
Möjlighet att köpa fika finns. Anmäl senast 2 augusti till Caroline
Öberg 070-307 09 15.

Resa till Norrbyskär
 

Lördagen 14 augusti
Samling: OK/Q8 Ullånger kl0930
 

Vi samåker till Norrbyn för att ta färjan till Norrbyskär kl 11.30.
På ön börjar vi med lunch. Efter lunch finns god tid att på egen
hand besöka hantverks-shop och museum. Därefter vidtar en
historisk guidning i museet och med tåg runt ön. Kl 15.15 går
färjan tillbaks till Norrbyn. Preliminärt pris: medlem 350 kr, icke
medlem 400 kr (båtresa och lunch ingår). Anmäl och betala med
swish senast 7 augusti till Jan Kvassman 073-683 04 50. Varma
kläder rekommenderas.
För mer information, besök: https://www.norrbyskar.se, https://
visitnorrbyskar.se/

Vandring Världarvsleden
 

Torsdagen 19 augusti
Samling: Nordingrå Kyrka kl 09.00
 

Vi vandrar från gårdsbutiken i Själand till Bönhamn och passerar
Själandsklinten samt Älgsjöberget en vandring på ca 10 km.Vi
avslutar med lunch som finns att köpa på Bryggan i Bönhamn.
Ta med eget fika
Anmälan senast 15 augusti till Åke Öberg 070-357 18 12

Vandring Skuleberget
 

Tisdagen 24 augusti
Samling: Friluftsbyn Docksta kl 11.00
 

Vi vandrar från Friluftsbyn till Skulebergets topp och njuter av
utsikten och sedan äter vi lunch i nya toppstugan till
självkostnadspris.
Vandrar ner eller tar linbanan tillbaka till Friluftsbyn
Anmälan senast 20 augusti till Åke Öberg 070-357 18 12

Vandring Multråberget
 

Torsdagen 16 september
Samling: Dannero travbana kl 10.00
 

Vi åker till Multrå och där vandrar vi upp till Multråbergets topp.
Efter att vi njutit av utsikten intar vi vårt medhavda fika
Anmälan senast 12 september till Åke Öberg 070-357 18 12

Vandring Balesudden
 

Tisdagen 21 september.
Samling: OK/Q8 Ullånger kl 08.00
 

Vi åker till Sandlågan i Domsjö och vandrar efter Höga
kustenleden till Balesudden. På vägen dit passerar vi flera fina
rastplatser samt Balestjärnen med sitt kristallklara vatten. Vi
njuter sedan av den bedårande utsikten över Höga kustens
skärgård från Skagsudde i norr till Högbonden i söder. Ta med
eget fika.
Anmälan senast 17 september till Åke Öberg 070-357 18 12

Vandring Dalsberget
 

Söndagen 10 oktober.
Samling: Gallsäter busshållplats kl 10.00
 

Vi vandrar upp till Nordingrås högsta berg Dalsberget 333 m.ö.h.
På vägen upp berättar Patrik Bylund från länsstyrelsen om
landhöjningen och om världsarvet Höga kusten/Kvarkens
skärgård.Krävande vandring. Ta med eget fika
Anmälan senast 6 oktober till Åke Öberg 070-357 18 12

Vandring vildmarksleden
 

Lördag 16 oktober.
Samling: Ok/Q8 Ullånger kl 09.00
 

Vi åker vägen mot Trollvattnet och vandrar till
Edsbodskogens naturreservat och till
Utviksbodarna. Därefter vandrar vi upp till Getbergsbodarna.
Ta med eget fika.
Anmälan senast 12 oktober till Tommy Söderholm 070-218 48
95

Vandring ED-leden Skullersta-Holsklippen
 

Söndagen 24 oktober.
Samling: Närköp Klockestrand kl 10.00
 

Vi vandrar ED-leden från Skullersta till Holsklippen och vi
passerar två ED kojor. Framme på Holsklippen fikar vi och bjuds
på en fin utsikt över Norabygden. Ta med eget fika.
Anmälan senast 20 oktober till Åke Öberg 070-357 18 12

Besök Silversmedjan Salsåker
 

Onsdagen 10 november
Samling: Ok/Q8 Ullånger kl 10.30
 

Vi träffar Sigbritt Mann och får ta del av hennes arbete med
silversmide som en fin kombination av konstnärligt skapande.
Kostnad medlem 100 kr icke medlem 120 kr. Fika ingår.
Begränsat antal.
Anmäl och betala med swish senast 3 november till Eileen
Hedström 070-272 09 03

Besök Höga Kustens Konsthantverk samt Skogs-
Hilda
 

Torsdagen 18 november
Samling: Generationernas Park Ullånger kl 11.00
 

Vi besöker Inger Källdén på Höga Kustens Konsthantverk samt
besöker Skogs-Hildas stenugnsbageri och café.
Begränsat antal.
Kostnad medlem 100 kr icke medlem 120 kr. Fika ingår.
Anmäl och betala med swish senast 11 november till Eileen
Hedström 070-272 09 03

Företagsbesök HS Vakuumplast Kramfors
 

Tisdagen 23 november
Samling: HS Vakuumplast Magasinvägen Kramfors kl 09.30
 

Michael Törnlund tar emot. HS Vakuumplast AB är baserat i
Kramfors och utför skärande legoarbeten i vakuumformning och
purskum.
Företaget bjuder på fika. Begränsat antal deltagare.
Anmäl senast 19 november till Åke Öberg 070-357 18 12

Decembermys
 

Torsdagen 2 december
Samling: Församlingshemmet i Skog kl 18.00
 

Vi träffas för en trevlig samvaro inför julen. Föreläsare Palle
Arnström visar bilder och berättar om sin resa "Paddling runt
Sveriges kust".
Lotteri (ta gärna med en vinst).
Kostnad: Medlem 200 kr icke medlem 240 kr ( jultallrik, kaffe,
kaka ingår)
Anmäl senast 23 november till Lillemor Jonsson 070-215 36 46

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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Bruksmuseet Herrgårdsparken Köpmanholmen
 

Onsdagen 28 juli.
Samling: OK/Q8 Ullånger kl 10.00
 

En historisk guidning i Herrgårdsparken om sågverksindustrin
och familjen Hedberg. Vi besöker även bruksmuseet samt
Ingeborgs Trädgård. Fika finns att köpa hos Café Svea.
Kostnad medlem 100 kr icke medlem 120 kr.
Anmäl och betala med swish till Eileen Hedström 070-272 09 03
senast 21 juli.

Besök honungsbutiken
 

Lördagen 7 augusti.
Samling: ICA Torrom kl 1200
 

Vi besöker honungsbutiken hos Birgitta Edholm. Vi går runt och
tittar på bikupor samt får en inblick i honungstillverkning.
Möjlighet att köpa fika finns. Anmäl senast 2 augusti till Caroline
Öberg 070-307 09 15.

Resa till Norrbyskär
 

Lördagen 14 augusti
Samling: OK/Q8 Ullånger kl0930
 

Vi samåker till Norrbyn för att ta färjan till Norrbyskär kl 11.30.
På ön börjar vi med lunch. Efter lunch finns god tid att på egen
hand besöka hantverks-shop och museum. Därefter vidtar en
historisk guidning i museet och med tåg runt ön. Kl 15.15 går
färjan tillbaks till Norrbyn. Preliminärt pris: medlem 350 kr, icke
medlem 400 kr (båtresa och lunch ingår). Anmäl och betala med
swish senast 7 augusti till Jan Kvassman 073-683 04 50. Varma
kläder rekommenderas.
För mer information, besök: https://www.norrbyskar.se, https://
visitnorrbyskar.se/

Vandring Världarvsleden
 

Torsdagen 19 augusti
Samling: Nordingrå Kyrka kl 09.00
 

Vi vandrar från gårdsbutiken i Själand till Bönhamn och passerar
Själandsklinten samt Älgsjöberget en vandring på ca 10 km.Vi
avslutar med lunch som finns att köpa på Bryggan i Bönhamn.
Ta med eget fika
Anmälan senast 15 augusti till Åke Öberg 070-357 18 12

Vandring Skuleberget
 

Tisdagen 24 augusti
Samling: Friluftsbyn Docksta kl 11.00
 

Vi vandrar från Friluftsbyn till Skulebergets topp och njuter av
utsikten och sedan äter vi lunch i nya toppstugan till
självkostnadspris.
Vandrar ner eller tar linbanan tillbaka till Friluftsbyn
Anmälan senast 20 augusti till Åke Öberg 070-357 18 12

Vandring Multråberget
 

Torsdagen 16 september
Samling: Dannero travbana kl 10.00
 

Vi åker till Multrå och där vandrar vi upp till Multråbergets topp.
Efter att vi njutit av utsikten intar vi vårt medhavda fika
Anmälan senast 12 september till Åke Öberg 070-357 18 12

Vandring Balesudden
 

Tisdagen 21 september.
Samling: OK/Q8 Ullånger kl 08.00
 

Vi åker till Sandlågan i Domsjö och vandrar efter Höga
kustenleden till Balesudden. På vägen dit passerar vi flera fina
rastplatser samt Balestjärnen med sitt kristallklara vatten. Vi
njuter sedan av den bedårande utsikten över Höga kustens
skärgård från Skagsudde i norr till Högbonden i söder. Ta med
eget fika.
Anmälan senast 17 september till Åke Öberg 070-357 18 12

Vandring Dalsberget
 

Söndagen 10 oktober.
Samling: Gallsäter busshållplats kl 10.00
 

Vi vandrar upp till Nordingrås högsta berg Dalsberget 333 m.ö.h.
På vägen upp berättar Patrik Bylund från länsstyrelsen om
landhöjningen och om världsarvet Höga kusten/Kvarkens
skärgård.Krävande vandring. Ta med eget fika
Anmälan senast 6 oktober till Åke Öberg 070-357 18 12

Vandring vildmarksleden
 

Lördag 16 oktober.
Samling: Ok/Q8 Ullånger kl 09.00
 

Vi åker vägen mot Trollvattnet och vandrar till
Edsbodskogens naturreservat och till
Utviksbodarna. Därefter vandrar vi upp till Getbergsbodarna.
Ta med eget fika.
Anmälan senast 12 oktober till Tommy Söderholm 070-218 48
95

Vandring ED-leden Skullersta-Holsklippen
 

Söndagen 24 oktober.
Samling: Närköp Klockestrand kl 10.00
 

Vi vandrar ED-leden från Skullersta till Holsklippen och vi
passerar två ED kojor. Framme på Holsklippen fikar vi och bjuds
på en fin utsikt över Norabygden. Ta med eget fika.
Anmälan senast 20 oktober till Åke Öberg 070-357 18 12

Besök Silversmedjan Salsåker
 

Onsdagen 10 november
Samling: Ok/Q8 Ullånger kl 10.30
 

Vi träffar Sigbritt Mann och får ta del av hennes arbete med
silversmide som en fin kombination av konstnärligt skapande.
Kostnad medlem 100 kr icke medlem 120 kr. Fika ingår.
Begränsat antal.
Anmäl och betala med swish senast 3 november till Eileen
Hedström 070-272 09 03

Besök Höga Kustens Konsthantverk samt Skogs-
Hilda
 

Torsdagen 18 november
Samling: Generationernas Park Ullånger kl 11.00
 

Vi besöker Inger Källdén på Höga Kustens Konsthantverk samt
besöker Skogs-Hildas stenugnsbageri och café.
Begränsat antal.
Kostnad medlem 100 kr icke medlem 120 kr. Fika ingår.
Anmäl och betala med swish senast 11 november till Eileen
Hedström 070-272 09 03

Företagsbesök HS Vakuumplast Kramfors
 

Tisdagen 23 november
Samling: HS Vakuumplast Magasinvägen Kramfors kl 09.30
 

Michael Törnlund tar emot. HS Vakuumplast AB är baserat i
Kramfors och utför skärande legoarbeten i vakuumformning och
purskum.
Företaget bjuder på fika. Begränsat antal deltagare.
Anmäl senast 19 november till Åke Öberg 070-357 18 12

Decembermys
 

Torsdagen 2 december
Samling: Församlingshemmet i Skog kl 18.00
 

Vi träffas för en trevlig samvaro inför julen. Föreläsare Palle
Arnström visar bilder och berättar om sin resa "Paddling runt
Sveriges kust".
Lotteri (ta gärna med en vinst).
Kostnad: Medlem 200 kr icke medlem 240 kr ( jultallrik, kaffe,
kaka ingår)
Anmäl senast 23 november till Lillemor Jonsson 070-215 36 46

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.


