
STF Lerum-Partille
Höstprogram 2021

11/9 Vandringens dag i Bokedalen

26/9 Kulturhistorisk vandring på gränsen

3/10 Långvandring Risvedenspåret

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/stflerum-partille

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

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

Kontakter i styrelsen
Maud Eklöf, ordförande 0702-68 39 08
Mona Johansson, sekreterare 0706-75 96 59
Gunnel Ragnhult, kassör 0736-60 51 94
Ottie Holmström, suppleant 0703-98 23 03

Besök vår hemsida!
 

På svenskaturistforeningen.se/stflerum-partille finns mer
information om eventuella ändringar och nytillkomna
aktiviteter.

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 mejl.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stflerum-partille

E-mail: stflerumpartille@stfturist.se

Plusgironr: 465 59 83-7

Swish: 123 208 36 32

Facebook: STF Lerum-Partille

Välkommen till STF Lerum-Partille
 

Öppna vatten, tillgänglig vildmark och levande kulturmiljöer
ger många möjligheter till rika natur- och kulturupplevelser.
Säveån slingrar sig genom landskapet och vandringslederna
Bohusleden, Vildmarksleden och Gotaleden passerar också
genom våra trakter. Orten Jonsered är, som gammalt
brukssamhälle, en av landets kulturskatter. 
Låt oss guida dig till våra smultronställen!

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
 

STF Göteborg/Stigbergslidens Vandrarhem
Bo mitt i gemytliga Göteborg.
0123-45 67 891, stigbergsliden@stfturist.se

STF Vandrarhem Wendelsberg/Mölnlycke
Sagolik naturmiljö nära Göteborg city.
031-338 05 36, reservation@wendelsberg.se
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ALLA ÄR VÄLKOMNA!
 

Du måste inte vara STF-medlem för att delta i våra aktiviteter,
men vi hoppas givetvis att du är eller blir medlem. Som
STF-medlem betalar du lägre avgift för aktiviteter med avgift.

Söndag 5/9 Vandring runt Sävelången
 

Samling kl 10.00 vid Floda Station.
Info: Jörg Rückert, tel 0706-15 80 55.
Anmälan via sms tidigast 22/8.
 

Vi går från Floda station och följer sjöpromenaden runt
Sävelången. Vi passerar bl.a. grodtunnlarna under vägen mot
Öijared och naturreservatet "Nääs ekbackar". Vi går ca 9 km och
är ute ca 3 tim. Ta med matsäck för en rast vid Nääs, där det även
blir tillfälle till bad.

Tisdag 7/9 Cykeltur till Sjövik
 

Samling kl 10.00 vid Mjörnbotorget, Gråbo.
Info: Sture Hanson, tel 0707-36 36 93.
Anmälan via sms tidigast 24/8.
 

Vi cyklar från Mjörnbotorget på den lättcyklade gamla banvallen
längs Mjörn till Sjövik. Beroende på vägval tillbaka till Gråbo
cyklar vi 3 - 4 mil och är ute ca 3 tim. Ta med matsäck för en rast.

Lördag 11/9 Vandringens dag - Lärorik
naturvandring i Bokedalen
 

Samling kl 10.00 vid Jonsereds fabriker, Jonsered.
Info och anmälan: Maud Eklöf, tel 0702-68 39 08.
Anmälan tidigast 28/8.
 

Vi följer Naturstigen genom Bokedalen och njuter av den fina
omgivningen. Längs med vägen gör vi stopp för att lära oss mer
om natur och kultur i området. Vi går ca 4 km i delvis kuperad
terräng och är ute ca 3 tim. Ta med matsäck för en rast.

Lördag 11/9 Vandringens dag - Äventyrlig vandring  
i Bokedalen
 

Samling kl 10.00 vid Jonsereds fabriker, Jonsered.
Info och anmälan: Gunnel Ragnhult, tel 0736-60 51 94.
Anmälan tidigast 28/8.
 

En mer utmanande vandring med början längs sjön Aspen som
sedan, delvis mycket brant, fortsätter upp mot Stora Ramsjön.
Där väljer vi en stig längs den östra stranden och tar rast vid sjöns
norra ände innan vi återvänder tillbaka till start. Vi går ca 7 km
och är ute ca 3 tim. Ta med matsäck för en rast.

Onsdag 15/9 Kulturhistorisk vandring på Örgryte
gamla kyrkogård
 

Samling kl 09.50 vid huvudentrén, Sankt Sigfrids plan.
(Danska vägen 1).
Info och anmälan: Mona Johansson, 0706-75 96 59.
OBS!  Begränsat antal. Anmälan senast 9/9.
 

Återigen får vi med guiden Christer Mellqvists hjälp en intressant
vandring bland både kända och okända gravar – denna gång på
Örgryte gamla kyrkogård, som härstammar från 1200-talet.
Guidningen tar ca 2 tim.

Söndag 26/9 Vandring på gränsen
 

Samling kl 09.00 vid parkeringen, Rördalen.
Info: Per Hallén, tel 0705-49 20 65.
OBS! Begränsat antal.
Anmälan till Maud Eklöf, 0702-68 39 08, tidigast 12/9.
 

Från parkeringen vandrar vi i gränstrakterna mellan Danmark
och Sverige på vägar där en gång den danska armén drog fram.
Ett gränsröse som markerade riksgränsen efter 1250 står på
programmet liksom en gammal kvarnplats och gården Björsjöås.
Vi går ca 7 km och är ute ca 4 tim. Ta med matsäck för en rast.

Söndag 3/10 Långvandring Risvedenspåret
 

Samling kl 10.00 vid Östad skola.
Info och anmälan: Rosmarie Ander, tel 0735-66 85 98.
Anmälan tidigast 19/9.
 

Vi följer Risvedenspåret från Östad kyrka genom storskog och
med en fantastisk utsikt vid Klevsjöloft - 184 m.ö.h. Vi går ca 17
km och är ute ca 6 tim. Vana att gå längre sträckor i kuperad
terräng är önskvärd. Ta med matsäck för två raster.

Tisdag 5/10 Vandring till Björnekullarna
 

Samling kl 10.00 parkeringen Allums tak, infart från söder.
Info: Sture Hanson, tel 0707-36 36 93.
Anmälan via sms tidigast 21/9.
 

Vi vandrar från Allum mot Björnekullarna genom en underbar
ekskog. Vi går ca 8 km, först på väg sedan på stigar i mycket
kuperad terräng och är ute ca 3 tim. Ta med matsäck för en rast.

VILL DU FÅ VÅRT E-POSTUTSKICK?
 

Vi skickar via e-post ut påminnelser om våra aktiviteter och tips
om vad som är på gång i våra kommuner. Anmäl dig till
stflerumpartille@stfturist.se

Söndag 10/10 Vandring i Änggårdsbergen
 

Samling kl 10.00 vid entrén Botaniska trädgården.
Info och anmälan: Gunnel Ragnhult, tel 0736-60 51 94.
Anmälan tidigast 26/9.
 

Vi går på större och mindre stigar med en del branta
uppförsbackar. Under vandringen passerar vi spår som
människor har gjort såväl i forntid som i nutid. Vi går
ca 9 km och är ute i ca 4 tim. Ta med matsäck för en rast.

Söndag 24/10 Vandring till Älsjön
 

Samling kl 10.00 vid Seatons Allés förskola, Seatons Allé 14,
Lerum.
Info och anmälan: Ottie Holmberg, tel 0703-98 23 03.
Anmälan tidigast 10/10.
 

Vi går via Aspenäs Herrgård till Älsjön på grusvägar. Rast vid
sjön. Tillbaka går vi på stig och skogsväg genom skogen. Vi går
ca 8 km och är ute ca 3 tim. Ta med matsäck för en rast.

Söndag 31/10 Vandring i Delsjöterrängen
 

Samling kl 10.00 vid kiosken, Härlanda tjärn.
Info och anmälan: Gunnel Ragnhult, tel 0736-60 51 94.
Anmälan tidigast 17/10.
 

Från Härlanda tjärn går vi upp på Getryggen och passerar
Västra och Östra Långvattnet på väg tillbaka till Härlanda tjärn.
Vi går på mindre stigar med några branta uppförsbackar. Vi går
ca 10 km och är ute ca 4 tim. Ta med matsäck för en rast.

Tisdag 2/11 Vandring till Stora Stamsjön
 

Samling kl 10.00 vid parkeringen, Aspens station.
Info: Sture Hanson, tel 0707-36 36 93.
Anmälan via sms tidigast 19/10.
 

Vi vandrar från Aspen via Bråta på stigar i vildmarken mot Stora
Stamsjön. Vi går ca 8 km, inledningsvis mycket brant sedan lätt
terräng, och är ute ca 3 tim. Ta med matsäck för en rast.

Söndag 7/11 Vandring runt Kåsjön
 

Samling kl 10.00 vid parkeringen intill Åstebo busshållplats.
Info: Jörg Rückert, tel 0706-15 80 55.
Anmälan via sms tidigast 24/10.
 

Vi vandrar runt sjön på varierande underlag med delvis
lättgången och delvis kuperad terräng. Rep finns uppsatta som
hjälp vid några partier vilket underlättar betydligt. Vi går ca 9 km
och är ute ca 3,5 tim. Ta med matsäck för en rast.

Torsdag 11/11 Nilssons El- och Teknikmuseum
 

Samling kl 15.30 vid Frödings allé 32, Lerum.
Pris: Gratis för STF-medlem, 50 kr för övriga.
Info och anmälan: Mona Johansson, tel 0706-75 96 59.
OBS! Begränsat antal. Anmälan tidigast 7/10.
 

Henrik ”Nisse” Nilsson berättar om denna unika samling av
tekniska prylar. Vi avslutar besöket med kaffe och bulle på
muséet. De som önskar, träffas för gemensam lunch på Aludden
Providore kl 14.00 (pris 110 kr). Därefter ca 10 min promenad.

Söndag 21/11 Vandring runt Häcksjön
 

Samling kl 10.00 vid Scoutgården, Riddarstensvägen 2,
Lerum.
Info och anmälan: Ottie Holmberg, tel 0703-98 23 03.
Anmälan tidigast 7/11.
 

En vandring i något kuperad terräng runt Häcksjön och upp till
Tösjön. Vi går ca 10 km och är ute ca 3 tim. Matsäck för en rast.

Söndag 5/12 Adventsvandring
 

Samling kl 11.00 vid busshållplatsen Krokslätts fabriker,
hållplatsläge D.
Info och anmälan: Gunnel Ragnhult, tel 0736-60 51 94.
Anmälan tidigast 26/11.
 

Vi vandrar på små och större stigar på Safjället, klättrar upp på
några höjder med fina utsikter. Om vädret tillåter gör vi upp en
brasa. Vi går ca 4 km och är ute ca 3 tim. Matsäck för en rast.

Tisdag 7/12 Vandring till och omkring Skallsjö kyrka
 

Samling kl 10.00 vid Floda station.
Info: Sture Hanson, tel 0707-36 36 93.
Anmälan via sms tidigast 23/11.
 

Vi går genom bebyggelsen via Skallsjö kyrka ut i skogen, ca 8 km
i delvis kuperad terräng, och är ute ca 3 tim. Matsäck för en rast.

OBS! ANMÄLAN TILL SAMTLIGA AKTIVITETER
 

Eftersom smittläget hastigt kan förändras krävs anmälan till
samtliga aktiviteter även under hösten.

VILL DU VETA MER OM EN VISS AKTIVITET?
 

Respektive kontaktperson svarar gärna på frågor om
aktiviteterna.

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

ALLA ÄR VÄLKOMNA!
 

Du måste inte vara STF-medlem för att delta i våra aktiviteter,
men vi hoppas givetvis att du är eller blir medlem. Som
STF-medlem betalar du lägre avgift för aktiviteter med avgift.

Söndag 5/9 Vandring runt Sävelången
 

Samling kl 10.00 vid Floda Station.
Info: Jörg Rückert, tel 0706-15 80 55.
Anmälan via sms tidigast 22/8.
 

Vi går från Floda station och följer sjöpromenaden runt
Sävelången. Vi passerar bl.a. grodtunnlarna under vägen mot
Öijared och naturreservatet "Nääs ekbackar". Vi går ca 9 km och
är ute ca 3 tim. Ta med matsäck för en rast vid Nääs, där det även
blir tillfälle till bad.

Tisdag 7/9 Cykeltur till Sjövik
 

Samling kl 10.00 vid Mjörnbotorget, Gråbo.
Info: Sture Hanson, tel 0707-36 36 93.
Anmälan via sms tidigast 24/8.
 

Vi cyklar från Mjörnbotorget på den lättcyklade gamla banvallen
längs Mjörn till Sjövik. Beroende på vägval tillbaka till Gråbo
cyklar vi 3 - 4 mil och är ute ca 3 tim. Ta med matsäck för en rast.

Lördag 11/9 Vandringens dag - Lärorik
naturvandring i Bokedalen
 

Samling kl 10.00 vid Jonsereds fabriker, Jonsered.
Info och anmälan: Maud Eklöf, tel 0702-68 39 08.
Anmälan tidigast 28/8.
 

Vi följer Naturstigen genom Bokedalen och njuter av den fina
omgivningen. Längs med vägen gör vi stopp för att lära oss mer
om natur och kultur i området. Vi går ca 4 km i delvis kuperad
terräng och är ute ca 3 tim. Ta med matsäck för en rast.

Lördag 11/9 Vandringens dag - Äventyrlig vandring  
i Bokedalen
 

Samling kl 10.00 vid Jonsereds fabriker, Jonsered.
Info och anmälan: Gunnel Ragnhult, tel 0736-60 51 94.
Anmälan tidigast 28/8.
 

En mer utmanande vandring med början längs sjön Aspen som
sedan, delvis mycket brant, fortsätter upp mot Stora Ramsjön.
Där väljer vi en stig längs den östra stranden och tar rast vid sjöns
norra ände innan vi återvänder tillbaka till start. Vi går ca 7 km
och är ute ca 3 tim. Ta med matsäck för en rast.

Onsdag 15/9 Kulturhistorisk vandring på Örgryte
gamla kyrkogård
 

Samling kl 09.50 vid huvudentrén, Sankt Sigfrids plan.
(Danska vägen 1).
Info och anmälan: Mona Johansson, 0706-75 96 59.
OBS!  Begränsat antal. Anmälan senast 9/9.
 

Återigen får vi med guiden Christer Mellqvists hjälp en intressant
vandring bland både kända och okända gravar – denna gång på
Örgryte gamla kyrkogård, som härstammar från 1200-talet.
Guidningen tar ca 2 tim.

Söndag 26/9 Vandring på gränsen
 

Samling kl 09.00 vid parkeringen, Rördalen.
Info: Per Hallén, tel 0705-49 20 65.
OBS! Begränsat antal.
Anmälan till Maud Eklöf, 0702-68 39 08, tidigast 12/9.
 

Från parkeringen vandrar vi i gränstrakterna mellan Danmark
och Sverige på vägar där en gång den danska armén drog fram.
Ett gränsröse som markerade riksgränsen efter 1250 står på
programmet liksom en gammal kvarnplats och gården Björsjöås.
Vi går ca 7 km och är ute ca 4 tim. Ta med matsäck för en rast.

Söndag 3/10 Långvandring Risvedenspåret
 

Samling kl 10.00 vid Östad skola.
Info och anmälan: Rosmarie Ander, tel 0735-66 85 98.
Anmälan tidigast 19/9.
 

Vi följer Risvedenspåret från Östad kyrka genom storskog och
med en fantastisk utsikt vid Klevsjöloft - 184 m.ö.h. Vi går ca 17
km och är ute ca 6 tim. Vana att gå längre sträckor i kuperad
terräng är önskvärd. Ta med matsäck för två raster.

Tisdag 5/10 Vandring till Björnekullarna
 

Samling kl 10.00 parkeringen Allums tak, infart från söder.
Info: Sture Hanson, tel 0707-36 36 93.
Anmälan via sms tidigast 21/9.
 

Vi vandrar från Allum mot Björnekullarna genom en underbar
ekskog. Vi går ca 8 km, först på väg sedan på stigar i mycket
kuperad terräng och är ute ca 3 tim. Ta med matsäck för en rast.

VILL DU FÅ VÅRT E-POSTUTSKICK?
 

Vi skickar via e-post ut påminnelser om våra aktiviteter och tips
om vad som är på gång i våra kommuner. Anmäl dig till
stflerumpartille@stfturist.se

Söndag 10/10 Vandring i Änggårdsbergen
 

Samling kl 10.00 vid entrén Botaniska trädgården.
Info och anmälan: Gunnel Ragnhult, tel 0736-60 51 94.
Anmälan tidigast 26/9.
 

Vi går på större och mindre stigar med en del branta
uppförsbackar. Under vandringen passerar vi spår som
människor har gjort såväl i forntid som i nutid. Vi går
ca 9 km och är ute i ca 4 tim. Ta med matsäck för en rast.

Söndag 24/10 Vandring till Älsjön
 

Samling kl 10.00 vid Seatons Allés förskola, Seatons Allé 14,
Lerum.
Info och anmälan: Ottie Holmberg, tel 0703-98 23 03.
Anmälan tidigast 10/10.
 

Vi går via Aspenäs Herrgård till Älsjön på grusvägar. Rast vid
sjön. Tillbaka går vi på stig och skogsväg genom skogen. Vi går
ca 8 km och är ute ca 3 tim. Ta med matsäck för en rast.

Söndag 31/10 Vandring i Delsjöterrängen
 

Samling kl 10.00 vid kiosken, Härlanda tjärn.
Info och anmälan: Gunnel Ragnhult, tel 0736-60 51 94.
Anmälan tidigast 17/10.
 

Från Härlanda tjärn går vi upp på Getryggen och passerar
Västra och Östra Långvattnet på väg tillbaka till Härlanda tjärn.
Vi går på mindre stigar med några branta uppförsbackar. Vi går
ca 10 km och är ute ca 4 tim. Ta med matsäck för en rast.

Tisdag 2/11 Vandring till Stora Stamsjön
 

Samling kl 10.00 vid parkeringen, Aspens station.
Info: Sture Hanson, tel 0707-36 36 93.
Anmälan via sms tidigast 19/10.
 

Vi vandrar från Aspen via Bråta på stigar i vildmarken mot Stora
Stamsjön. Vi går ca 8 km, inledningsvis mycket brant sedan lätt
terräng, och är ute ca 3 tim. Ta med matsäck för en rast.

Söndag 7/11 Vandring runt Kåsjön
 

Samling kl 10.00 vid parkeringen intill Åstebo busshållplats.
Info: Jörg Rückert, tel 0706-15 80 55.
Anmälan via sms tidigast 24/10.
 

Vi vandrar runt sjön på varierande underlag med delvis
lättgången och delvis kuperad terräng. Rep finns uppsatta som
hjälp vid några partier vilket underlättar betydligt. Vi går ca 9 km
och är ute ca 3,5 tim. Ta med matsäck för en rast.

Torsdag 11/11 Nilssons El- och Teknikmuseum
 

Samling kl 15.30 vid Frödings allé 32, Lerum.
Pris: Gratis för STF-medlem, 50 kr för övriga.
Info och anmälan: Mona Johansson, tel 0706-75 96 59.
OBS! Begränsat antal. Anmälan tidigast 7/10.
 

Henrik ”Nisse” Nilsson berättar om denna unika samling av
tekniska prylar. Vi avslutar besöket med kaffe och bulle på
muséet. De som önskar, träffas för gemensam lunch på Aludden
Providore kl 14.00 (pris 110 kr). Därefter ca 10 min promenad.

Söndag 21/11 Vandring runt Häcksjön
 

Samling kl 10.00 vid Scoutgården, Riddarstensvägen 2,
Lerum.
Info och anmälan: Ottie Holmberg, tel 0703-98 23 03.
Anmälan tidigast 7/11.
 

En vandring i något kuperad terräng runt Häcksjön och upp till
Tösjön. Vi går ca 10 km och är ute ca 3 tim. Matsäck för en rast.

Söndag 5/12 Adventsvandring
 

Samling kl 11.00 vid busshållplatsen Krokslätts fabriker,
hållplatsläge D.
Info och anmälan: Gunnel Ragnhult, tel 0736-60 51 94.
Anmälan tidigast 26/11.
 

Vi vandrar på små och större stigar på Safjället, klättrar upp på
några höjder med fina utsikter. Om vädret tillåter gör vi upp en
brasa. Vi går ca 4 km och är ute ca 3 tim. Matsäck för en rast.

Tisdag 7/12 Vandring till och omkring Skallsjö kyrka
 

Samling kl 10.00 vid Floda station.
Info: Sture Hanson, tel 0707-36 36 93.
Anmälan via sms tidigast 23/11.
 

Vi går genom bebyggelsen via Skallsjö kyrka ut i skogen, ca 8 km
i delvis kuperad terräng, och är ute ca 3 tim. Matsäck för en rast.

OBS! ANMÄLAN TILL SAMTLIGA AKTIVITETER
 

Eftersom smittläget hastigt kan förändras krävs anmälan till
samtliga aktiviteter även under hösten.

VILL DU VETA MER OM EN VISS AKTIVITET?
 

Respektive kontaktperson svarar gärna på frågor om
aktiviteterna.

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.


