Välkommen till STF Kalmar lokalavdelning!

STF-boenden

Vår inriktning är att hitta traktens smultronställen och
besöka dem under ledning av kunniga guider. Vi verkar
främst i kommunerna Kalmar, Nybro, Torsås och
Emmaboda, men ibland gör vi utflykter längre bort.

STF Station Linné 0485-30226
boende@stationlinne.se
STF Långasjö vandrarhem 0471-50310
langasjo.vandrarhem@gmail.com
STF Vickleby/Bo pensionat 0485-36001
info@bopensionat.se
STF Stora Frögården 0485-36333
post@storafrogarden.se

STF Kalmar
lokalavdelning
Höstprogram 2021

STF Korrö Hotell 0470-34249
info@korro.se

Kontakter i styrelsen
Christer Nyberg ordförande 073-5549023
Claes Gårdinger kassör 073-2299763
Roland Enefalk sekreterare 0480-13682
Gunilla Roslund 072-398 98 82
Anna-Karin Eriksson 073-352 45 55
Ann Berntsson 070-993 03 34

STF Oskarshamn/ Oscar vandrarhem 0491-15800
info@forumoskarshamn.com
STF Ottenby vandrarhem 0485-662062
info@ottenbyvandrarhem.se

Samåkning
Vi rekommenderar 7 kr/mil och passagerare, vid fem eller fler
passagerare 6 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! Ring någon av oss i styrelsen eller skicka ett
mail.
Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfkalmar
E-mail: stfkalmar@stfturist.se
Plusgironr: 79 99 58-4

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
Hör av dig till någon av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stfkalmar@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.

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet,
där STF är medlemsorganisation.

Ödevata Gårdshotell & Fiskecamp
Station Linné i Ölands Skogsby
Ålems Orgelverkstad

www.svenskaturistforeningen.se/stfkalmar

Svenska Turistföreningen
Box 172 51
104 62 Stockholm

STF Huvudkontor 08-463 21 00
info@stfturist.se
www.svenskaturistforeningen.se

Upptäck något nytt
på hemmaplan!
lokalavdelningar runt om i landet som
anordnar aktiviteter året om för alla STFmedlemmar. 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

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 arrangeras av STF omfattas av en olycksfallsförsäkring 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
345 kr
195 kr
50 kr
550 kr

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

AKTIVITETER HÖSTEN 2021

Besök på Ödevata Gårdshotell och Fiskecamp

Gunnar Schäfer berättar om sig själv och Agent 007, visar film och
Bond-prylar såsom bilar, motorcyklar och gondol från Venedig.
Café finns. Pris 200 kr (icke medlem 225 kr). Åter i Kalmar 14.30

Sönd 15 aug. Samåkning kl 9.15 från f.d. stadsbiblioteket på
Tullslätten. Anmälan till Christer 073-554 90 23 senast 10/8
Ägarparet Malin och Magnus visar anläggningen som ligger i
framkant när det gäller lösningar för ett hållbart samhälle. Vi får se
Framtidens Orangeri med en akvaponikanläggning (ja, vad är det?)
och får veta nyttan med biokol. Medtag matsäck. Pris 200 kr, icke
medlem 225 kr. Åter i Kalmar ca 13

Besök på Christinelunds gård

Vandringens dag

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

AKTIVITETER HÖSTEN 2021

Lokalavdelningen följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och anpassar vår verksamhet efter rådande rekommendationer och
råd. Mer information se vår hemsida.

Fred 27 aug. Samåkning från f.d. stadsbibl. på Tullslätten kl.
9.30. Anmälan till Christer 073-5549023 senast 24/8.
Lars Larsson visar runt på Christinelunds gård, grundad av Johan
Gustaf Wahlbom 1754. Godset namngav han efter sin hustru
Christina. Nuvarande corps-de-logi stod klart 1815. Medtag
matsäck! Pris 25 kr, icke medlem 50. Åter i Kalmar ca kl. 13

Vad Kalmars skulpturer berättar om staden
Sönd 5 sept. Samling utanför Kalmar konstmuseum kl. 15.
Anmälan till Christer 073-5549023 senast 2/9
Fred Johanson, arkitekt och konstvetare, leder oss till ett antal
intressanta skulpturer i Kalmar och berättar om deras tillkomst och
historia. Pris 100 kr, ännu ej medlem 125.

Vandringens Dag på Värsnäs
Lörd 11 sept. Samling vid Värsnäsgården kl. 10 (8 kilometerstur) eller kl. 11 (4 kilometer). Info Gunilla 072-3989882.

Besök på Station Linné i Skogsby
Sönd 10 okt. Samåkning från f.d. stadsbibl. på Tullslätten kl
9.15. Anmälan till Ann 070-9930334 senast 7/10
Stationschef Dave Karlsson presenterar stationens
forskningsarbete och visar runt i lokalerna. Station Linné är
världsledande vad gäller artbestämning av insekter. Det finns
möjlighet att köpa kaffe. smörgås, kakor och glass. Pris 200 kr, icke
medlem 225. Åter i Kalmar ca 15.

Besök på Ålems orgelverkstad
Torsd 14 okt. Samåkning från f.d. stadsbibl. på Tullslätten
kl. 10. Anmälan till Roland 0480-13682 senast 11/10
Vi får både se och höra hur orglar byggs med klangen i främsta
rummet. Pris 100 kr, icke medlem 125. Åter i Kalmar 13

Kulturvandring i Ekenäs söder om Kalmar
Lörd 23 okt. Samåkning från f.d. stadsbibl. på Tullslätten kl.
10. Anm. till Anna-Karin 073-3524555 senast 18/10
Vi besöker Ekenäs Hantverksbageri och går runt i byn och ser på
de vackra gamla sommarhusen. Kl. 13 berättar Kerstin Fredlund,
doktor i livsmedelsvetenskap, om kulturspannmål i Hamnmagasinet. Ta med varma kläder och fikakorg, bröd finns att köpa på
bageriet. Pris 100 kr, icke medlem 125 kr. Åter i Kalmar ca 15.30

Vi firar dagen tillsammans med Friluftsfrämjandet. Vandra med
ledare eller gå på egen hand! Ta med fika och gärna något att grilla,
tända grillar finns. Värsnäsgården med toaletter är öppen.

Besök på Linnéuniversitetet i Kalmar

Stadsvandring i Mörbylånga

Vi får en timslång rundvandring i universitetets lokaler, ritade av
Tengbom och CCO arkitekter. Vi får information om
verksamheten och kan ställa frågor. Pris icke medlem 25 kr.

Lörd 25 sept. Samåkning från f.d. stadsbibl. på Tullslätten kl.
10. Anmälan till Roland 0480-13682 senast 22/9
Start från Torget i Mörbylånga kl. 10.45. Elisabet Engqvist från
hembygdsföreningen guidar oss och berättar om Mörbylånga köping
som just firat sitt 200-årsjubileum. Sedan ser vi på skolmuseet och
fikar på Café Söderbönor på egen bekostnad. Pris medlem 50 kr, icke
medlem 75. Åter i Kalmar ca 14.30

Besök på James Bond-museet i Nybro
Fred 1 okt. Samåkning från f.d. stadsbibl. på Tullslätten kl.
10.15. Anmälan till Claes 073-2299763 senast 28/9.

Onsd 24 nov. Samling utanför hus Stella på Universitetsplatsen 1 kl. 14. Anm. till Roland 0480-13682 senast 21/11.

Årsmöte i STF Kalmar
Månd 7 feb 2022. Huvudbyggnaden på Skälby gård kl. 19-21.
Anmäl gärna att du kommer till Christer 073-5549023
Kalmaravdelningen firar 50-årsjubileum! Vi bjuder på extra gott
till kaffet och får lyssna på vandringsprofilen Nina Granbom.
Sedvanliga mötesförhandlingar och lotteri.
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.

