Bengt Nilsson kassör
0769-43396
Veikko Teeriniemi Vice ordf.
0702-003017
Ingrid Zackrisson Studieansv
0320-62015, 0704-960559
Rose-Marie Johansson
0320-47000, 0733-640379
Välkommen
till lokalavdelningen
Torbjörn
Davidsson
0702-439586
För våra aktiviteter se vår hemsida
Jan
Zackrisson
0320-62015
www.svenskaturistforeningen.se/stfmark eller ta del
av
"Föreningsguiden"
i Borås Tidning eller Turistbyrån Mark /
Samåkning
samtliga bibliotek i Marks kommun.
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/stflokalavdelningen
E-mail: stflokalavdelningen@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!

STF Mark

Höstprogram 2021

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.

Plusgironr:4910820-2

Kontakter i styrelsen
Christer Skarin Ordförande
0702-081168
Ingrid Andersson Sekreterare
0768-015327
Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
Bengt Nilsson kassör
0769-43396
Veikko Teeriniemi Vice ordf.
0702-003017
Ingrid Zackrisson Studieansv
0320-62015, 0704-960559
Rose-Marie Johansson
0320-47000, 0733-640379
www.svenskaturistforeningen.se/stfmark
Torbjörn
Davidsson
0702-439586
Jan Zackrisson
0320-62015

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/stflokalavdelningen
E-mail: stflokalavdelningen@stfturist.se

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet,
där STF är medlemsorganisation.

Motormuseum Svenljunga
Brokvarn Öxabäck
Remfabriken Göteborg

Svenska Turistföreningen
STF Huvudkontor 08-463 21 00
Box 172 51
info@stfturist.se
STF – vägen till äventyret
Sverige
104 62 Stockholm
www.svenskaturistforeningen.se
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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.

Plusgironr:4910820-2
Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet,
där STF är medlemsorganisation.

Motormuseum Svenljunga
Brokvarn Öxabäck

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?

Remfabriken Göteborg
www.svenskaturistforeningen.se/stfmark

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

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

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

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

AKTIVITETER HÖSTEN 2021

AKTIVITETER HÖSTEN 2021

"Lär känna Sverige" Bynanders Motormuseum
Svenljunga Hösten 2021

"Lär känna Mark" Kulturvandring Hösten 2021

Lördag 28/8 kl. 10.00 Samling Erikshjälpen,Skene
Ansvarig: Ingrid Zackrisson 0320-62015, 0704-960559.
Alla är välkomna även icke medlemmar. Vi åker i egen bil.

Tisdag 5/10 kl. 13.30 samling Erikshjälpen Skene. Vi åker i
egen bil. Ansvarig: Rose-Marie Johansson 0320-47000,
0733-640379, Ingrid Andersson 0768-015327. Alla är
välkomna även icke medlemmar.

Vi besöker Bynanders motormuseum, Svenljunga . Där får vi se ett
70-tal äldre bilar, gamla mopeder/mc, även samlingar från en
svunnen lanthandel. m.m. Inträde vuxna 100 kr,
pensionär 90 kr, barn 7-15 år 60 kr. Cafeteria finns.
Håll avstånd. Medarrangör Studiefrämjandet

Vi åker till Brokvarn, Öxabäck. Där möter guiden Göran
Andersson oss, och berättar om kvarnens/sågens historia och
startar maskinerna. 3 generationer broar: En medeltida, 1800-tal
och en nutida. Vi vandrar en spångad slinga ca 2 km. Medtag
matsäck. Håll avstånd. Medarrangör Studiefrämjandet.

"Lär känna Mark"Kulturvandring Navåsen Hösten
2021

"Lär känna Mark" Kulturvandring/Grillning Hösten
2021

Tisdag 31/8 kl. 13.30. Samling Erikshjälpen, Skene.
Ansvarig: Rose-Marie Johansson 0320-47000 , 0733-640379.
Ingrid Andersson 0768-015327. Alla är välkomna även icke
medlemmar. Vi åker i egen bil.

Tisdag 26/10 13.30 samling Erikshjälpen, Skene. Vi åker i
egen bil. Ansvarig : Peter Fridmar 0722-370039. Alla är
välkomna även icke medlemmar.

Vi åker till Navåsen ett fint friluftsområde, med badplats. Vi
kommer att vandra en led 2,5 km. Därefter går vi till "Jättegranen",
den är ca 200 år gammal. En botanisk sevärdhet. Ca 4 m i omkrets,
höjd 30 meter. Kläder efter väder. Medtag matsäck. Håll avstånd.
Medarrangör Studiefrämjandet.

VANDRINGENS DAG UBBHULTSTUREN HÖSTEN 2021
Lördag 11/9 kl. 10.00. Samling Erikshjälpen, Skene. Ansvarig:
Rose-Marie Johansson 0320-47000, 0733-640379,
Ingrid Andersson 0768-01537. Vi åker i egen bil. Alla är
välkomna även icke medlemmar.
Vandringens dag är ett arrangemang som anordnas i hela
Sverige. Vandring från parkeringen vid Ubbhults kapell. Leden är ca
3,5 km. Mycket välpreparerad med flis. Bekväm för äldre och
barnfamiljer. Vacker natur. Delvis sjöutsikt. Efter vandringen väntar
en lätt förtäring till självkostnadspris i hembygdsstugan i samarbete
med Ubbhults bygdelag.
Kläder efter väder. Håll avstånd. Medarrangör Ubbhults bygdelag
och Studiefrämjandet.

Vi åker till Svänasjö kapell, där vi parkerar. Sedan en promenad
på ca 2 km till Galtasjön , där vi grillar. Var och en tar med vad
han/hon önskar grilla. Vi får en folder om "Allemansrätten" som
vi går igenom vad man får göra eller inte göra i naturen. Kläder
efter väder. Håll avstånd.
Medarrangör Studiefrämjandet.

"Lär känna Sverige"Remfabriken Göteborg Hösten
2021
Måndag 1/11 kl. 17.00 Remfariken Göteborg. Ansvarig:
skarinchrister@gmail.com. 0702-081168
Vi åker med egen bil eller buss till museét kl. 17.00. Inträde 50 kr.
Fika finns att köpa. Föranmälan krävs till Christer Skarin, före
27/10. Buss 300 fr. Kinna kl.15.20--16.27 Korsvägen Gbg.
Remfabriken är ett levande museum.
Det fabriken/föreningen tillverkar säljs i museibutiken.
Medarrangör Studiefrämjandet.

"Lär känna Mark" Byvandring/Adventsvesper
Söndag 5/12 kl.16.00.Samling Skene församlingshem.
Ansvarig: Rose-Marie Johansson. Deltar sedan kl. 17.00 i
kyrkan

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.

