
STF Östra Blekinge
Höstprogram 2021

Vandra på kust och i skärgård

Vandringens dag

Natur

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?
 

Lokalavdelningen leds av medlemmar som jobbar ideellt med
att berika sin egen och andras fritid. Kontakta någon i
styrelsen, du är hjärtligt välkommen!

Kontakter i styrelsen
 

Torbjörn Haraldsson 0701-319420
Rune Olausson 0455-41093
Vivi-Ann Fredriksson 0702-439024
Britt-Margreth Lundin 0733-187731
Willy Eklöv 0760-389135
Verner Wilhlemsson 0706-954510
Malin Jonasson 0709-262615

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/stfostrablekinge

E-mail: stfostrablekinge@stfturist.se

Välkommen till lokalavdelningen
 

Som medlem väljer du själv vilken/vilka lokalavdelning/ar du
vill ansluta dig till. Detta är kostnadsfritt. Vill du ansluta dig
till oss hör du av dig till någon i styrelsen eller
stfkundservice@stfturist.se. Kom med ut i Blekinges vackra
och variationsrika natur

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
 

Aspö Lotstorn 0455-339016  info@lotstornet.se
Skärgårdsmiljö
Kronohäktet Karlskrona 0701-40 89
19 info@kronohaktethostel.se
Centralt läge
Tjärö 0454-60063  info@tjaro.com
Skärgårdsmiljö
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Båttur till Tjärö den 15 augusti
 

Samling kl. 08:45 på 4-timmarsparkeringen vid Amiralens
busshållplats i Lyckeby, alternativt kl. 09:45 i Järnavik. Båt
avgår därifrån kl. 10:00 - kostnad 90 kronor för båtturen. Ta
med matsäck. Kaféet är öppet lördag och söndag.
Vandringsledare Rune Olausson 0455-41093.
 

Tjärö är en skärgårdsidyll med gamla anor. Svenska
Turistföreningen har ägt ögruppen sedan 1940-talet men nu
finns en ny ägare. Ön är ett naturreservat med rikt växt- och
fågelliv. Vi gör en vandring på ca 4,5 km.

Vandring vid Lindö söndagen den 22 augusti
 

Samling kl. 10:00 på 4-timmarsparkeringen vid Amiralens
busshållplats i Lyckeby, du som åker direkt, kl. 10.30 på i
Lindö udde. Avslutas ca kl. 13.00.
Vägbeskrivning: vik av från E22 vid Listerby, kör mot
Kuggeboda, följ vägvisning mot Lindö Naturreservat.
Vandringsledare Maggan Lundin 073-3187731
 

Det blir en kortare lätt vandring ca 2 km. Vi upplever den yttre
kustmiljön här och tar till oss det sensommaren ger. Ta med
matsäck och kikare.

Vandring vid Karlsnäs söndagen den 29 augusti
 

Start kl. 10:00 på 4-timmarsparkeringen vid Amiralens
busshållplats i Lyckeby. Ta med matsäck. Lätt vandring ca 5
km eller vad vi kommer överens om. Info Villy Eklöv
0760-389135
 

Karlsnäsgården ligger strax norr om Ronneby. Här pågår
omfattande friluftsaktiviteter. Vi kommer att vandra en sträcka
här i Blekingskt skogslandskap.

Vandring vid Stärnö - Boön söndagen den 5
september
 

Start kl. 10:00 på 4-timmarsparkeringen vid Amiralens
busshållplats i Lyckeby. Ta av från E22 vid trafikplatsen
Karlshamn västra, och kör väg 29 genom rondellen och
vidare söderut. Följ skyltningen och sväng höger mot
Stärnö. Vid badplatsen Stärnö Sandvik finns en större
parkeringsplats. Vi gör samling där. Vandringen börjar ca kl.
11.00. Vandringsledare Torbjörn Haraldsson 0701319420.
 

Stärnö och Boön är ett av Karlshamns viktigaste frilufts- och
strövområden. Här kan du vandra i ädellövskogar och tallskogar,
och på hällmarker med utsikt över havet. På strandklipporna syns
jättegrytor och isräfflor. Området har även en rik kulturhistoria.
Lätt vandring på ca 5 km. Medtag matsäck.

Vandringens dag på Mörtsjöåsen lördagen den 11
september
 

Obs! Denna lördag är vandringens dag. Start kl. 10:00 på 4-
timmarsparkeringen vid Amiralens busshållplats i Lyckeby.
Kl. 10:30 startar vandringen på Mörtsjöåsen.
Vandringsledare Vivi-Ann Fredriksson 070-2439024
 

Vandringen är lättgången och ej så lång. Ta med matsäck.

Vandring Skönstavik - Lorensberg söndagen den 26
september
 

Söndagen den 26/9 kl. 10:00 börjar vandringen vid
campingplatsen i Skönstavik. vandringsledare Vivi-Ann
Fredriksson 070-2439024
 

Vi går från campingplatsen i Skönstavik, igenom den äldre
bebyggelsen till Lorensberg. Därefter går vi ut till sjökanten och
följer denna tillbaka till Skönstavik. Den medhavda matsäcken
äter vi vid något lämpligt ställe.

Höstvandring vid Järnavik söndagen den 3 oktober
 

Start kl 09.45 vid 4-timmarsparkeringen vid Amiralens
busshållplats. Alternativt kl 10.30 intill receptionen vid
Järnaviks campingplats, vid badplatsen. Därifrån kör vi
gemensamt till en parkeringsplats som ligger vid
startpunkten för vandringen.
Vandring ca 3-4 km, mestadels lätt vandring. Både
skogsterräng och grusväg.
Medtag matsäck. Info Torbjörn Haraldsson 070 131 94 20
 

En trevlig runda över klipphällar och stigar som tar under
timmen i normal takt. Fin kustmiljö med lövskog och från flera
platser fin sjöutsikt.
Markeringar på röda stolpar, ibland blåvita skyltar på stolpar som
visar vägen. I början följer rundan Blekingeleden

Vandring Brändaholm och Dragsö söndagen den 10
oktober
 

Söndagen den 10 oktober samling på parkeringen invid
koloniområdet Brändaholm. Vandringsledare Torbjörn
Haraldsson 0701319420
 

Vi strövar igenom koloniområdet Brändaholm och fortsätter
sedan på Dragsö. lätt vandring på ca 3 km. Medtag fika.

Medlemsmöte torsdagen den 14 oktober
 

Torsdagen den 14 oktober
Plats Havgårdens Café Nättraby kl 18.30
STF bjuder på god förstärkt fika. Anmäl att Du kommer till
ordföranden Torbjörn Haraldsson tel 0701319420
 

Vi träffas under gemytliga former för att diskutera olika
aktiviteter och vandringsönskemål i STF Östra Blekinges
programplanering inför 2022. Kom med förslag. Vi bjuder också
på möjlighet till inspirerande bildvisning denna kväll.

Vintersport Alljungen söndagen den 30 januari
 

Start kl 10.00
vid Amiralens hållplats för lokalbussar. Härifrån sker
samåkning.
Alternativ, kl 10.30 på parkeringen vid Friluftsfrämjandets
lokaler i Alljungen. Kör väg 28. Ta av mot Alljungen strax
norr om Nävragöl.
Medtag matsäck.
Info Torbjörn Haraldsson 070-1319420
Medtag matsäck
 

Vi anpassar oss efter vädret och promenerar eller gör någon
vinteraktivitet efter individuella önskemål. Efter en lagom
ansträngande tur äter vi medhavd matsäck i Friluftsfrämjandets
stuga

Årsmöte onsdagen den 9 februari
 

Onsdagen den 9 februari 2022
Välkommen till Marinmuseum i Karlskrona kl 19.00
Vi måste tyvärr ha en reservation för ändrade detaljer på
grund av att Marinmuseum byter entreprenör för
restaurangen och vid den tidpunkten rådande
"coronasituation".  Mera information kommer att ges i
kommande vårprogram för 2022.
Anmäl att Du kommer till ordföranden Torbjörn Haraldsson
tel 070-1319420.
 

Årsmötesförhandlingar kl 19.00 följt av gott fika (med fralla) som
lokalavdelningen bjuder på. Här kan finnas utrymme också för
den som tagit bilder under vandringar vi genomfört eller kan ha
som vision inför kommande säsonger.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast 31
december 2021.
Väl mött!!

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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Båttur till Tjärö den 15 augusti
 

Samling kl. 08:45 på 4-timmarsparkeringen vid Amiralens
busshållplats i Lyckeby, alternativt kl. 09:45 i Järnavik. Båt
avgår därifrån kl. 10:00 - kostnad 90 kronor för båtturen. Ta
med matsäck. Kaféet är öppet lördag och söndag.
Vandringsledare Rune Olausson 0455-41093.
 

Tjärö är en skärgårdsidyll med gamla anor. Svenska
Turistföreningen har ägt ögruppen sedan 1940-talet men nu
finns en ny ägare. Ön är ett naturreservat med rikt växt- och
fågelliv. Vi gör en vandring på ca 4,5 km.

Vandring vid Lindö söndagen den 22 augusti
 

Samling kl. 10:00 på 4-timmarsparkeringen vid Amiralens
busshållplats i Lyckeby, du som åker direkt, kl. 10.30 på i
Lindö udde. Avslutas ca kl. 13.00.
Vägbeskrivning: vik av från E22 vid Listerby, kör mot
Kuggeboda, följ vägvisning mot Lindö Naturreservat.
Vandringsledare Maggan Lundin 073-3187731
 

Det blir en kortare lätt vandring ca 2 km. Vi upplever den yttre
kustmiljön här och tar till oss det sensommaren ger. Ta med
matsäck och kikare.

Vandring vid Karlsnäs söndagen den 29 augusti
 

Start kl. 10:00 på 4-timmarsparkeringen vid Amiralens
busshållplats i Lyckeby. Ta med matsäck. Lätt vandring ca 5
km eller vad vi kommer överens om. Info Villy Eklöv
0760-389135
 

Karlsnäsgården ligger strax norr om Ronneby. Här pågår
omfattande friluftsaktiviteter. Vi kommer att vandra en sträcka
här i Blekingskt skogslandskap.

Vandring vid Stärnö - Boön söndagen den 5
september
 

Start kl. 10:00 på 4-timmarsparkeringen vid Amiralens
busshållplats i Lyckeby. Ta av från E22 vid trafikplatsen
Karlshamn västra, och kör väg 29 genom rondellen och
vidare söderut. Följ skyltningen och sväng höger mot
Stärnö. Vid badplatsen Stärnö Sandvik finns en större
parkeringsplats. Vi gör samling där. Vandringen börjar ca kl.
11.00. Vandringsledare Torbjörn Haraldsson 0701319420.
 

Stärnö och Boön är ett av Karlshamns viktigaste frilufts- och
strövområden. Här kan du vandra i ädellövskogar och tallskogar,
och på hällmarker med utsikt över havet. På strandklipporna syns
jättegrytor och isräfflor. Området har även en rik kulturhistoria.
Lätt vandring på ca 5 km. Medtag matsäck.

Vandringens dag på Mörtsjöåsen lördagen den 11
september
 

Obs! Denna lördag är vandringens dag. Start kl. 10:00 på 4-
timmarsparkeringen vid Amiralens busshållplats i Lyckeby.
Kl. 10:30 startar vandringen på Mörtsjöåsen.
Vandringsledare Vivi-Ann Fredriksson 070-2439024
 

Vandringen är lättgången och ej så lång. Ta med matsäck.

Vandring Skönstavik - Lorensberg söndagen den 26
september
 

Söndagen den 26/9 kl. 10:00 börjar vandringen vid
campingplatsen i Skönstavik. vandringsledare Vivi-Ann
Fredriksson 070-2439024
 

Vi går från campingplatsen i Skönstavik, igenom den äldre
bebyggelsen till Lorensberg. Därefter går vi ut till sjökanten och
följer denna tillbaka till Skönstavik. Den medhavda matsäcken
äter vi vid något lämpligt ställe.

Höstvandring vid Järnavik söndagen den 3 oktober
 

Start kl 09.45 vid 4-timmarsparkeringen vid Amiralens
busshållplats. Alternativt kl 10.30 intill receptionen vid
Järnaviks campingplats, vid badplatsen. Därifrån kör vi
gemensamt till en parkeringsplats som ligger vid
startpunkten för vandringen.
Vandring ca 3-4 km, mestadels lätt vandring. Både
skogsterräng och grusväg.
Medtag matsäck. Info Torbjörn Haraldsson 070 131 94 20
 

En trevlig runda över klipphällar och stigar som tar under
timmen i normal takt. Fin kustmiljö med lövskog och från flera
platser fin sjöutsikt.
Markeringar på röda stolpar, ibland blåvita skyltar på stolpar som
visar vägen. I början följer rundan Blekingeleden

Vandring Brändaholm och Dragsö söndagen den 10
oktober
 

Söndagen den 10 oktober samling på parkeringen invid
koloniområdet Brändaholm. Vandringsledare Torbjörn
Haraldsson 0701319420
 

Vi strövar igenom koloniområdet Brändaholm och fortsätter
sedan på Dragsö. lätt vandring på ca 3 km. Medtag fika.

Medlemsmöte torsdagen den 14 oktober
 

Torsdagen den 14 oktober
Plats Havgårdens Café Nättraby kl 18.30
STF bjuder på god förstärkt fika. Anmäl att Du kommer till
ordföranden Torbjörn Haraldsson tel 0701319420
 

Vi träffas under gemytliga former för att diskutera olika
aktiviteter och vandringsönskemål i STF Östra Blekinges
programplanering inför 2022. Kom med förslag. Vi bjuder också
på möjlighet till inspirerande bildvisning denna kväll.

Vintersport Alljungen söndagen den 30 januari
 

Start kl 10.00
vid Amiralens hållplats för lokalbussar. Härifrån sker
samåkning.
Alternativ, kl 10.30 på parkeringen vid Friluftsfrämjandets
lokaler i Alljungen. Kör väg 28. Ta av mot Alljungen strax
norr om Nävragöl.
Medtag matsäck.
Info Torbjörn Haraldsson 070-1319420
Medtag matsäck
 

Vi anpassar oss efter vädret och promenerar eller gör någon
vinteraktivitet efter individuella önskemål. Efter en lagom
ansträngande tur äter vi medhavd matsäck i Friluftsfrämjandets
stuga

Årsmöte onsdagen den 9 februari
 

Onsdagen den 9 februari 2022
Välkommen till Marinmuseum i Karlskrona kl 19.00
Vi måste tyvärr ha en reservation för ändrade detaljer på
grund av att Marinmuseum byter entreprenör för
restaurangen och vid den tidpunkten rådande
"coronasituation".  Mera information kommer att ges i
kommande vårprogram för 2022.
Anmäl att Du kommer till ordföranden Torbjörn Haraldsson
tel 070-1319420.
 

Årsmötesförhandlingar kl 19.00 följt av gott fika (med fralla) som
lokalavdelningen bjuder på. Här kan finnas utrymme också för
den som tagit bilder under vandringar vi genomfört eller kan ha
som vision inför kommande säsonger.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast 31
december 2021.
Väl mött!!

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.


