Välkommen till STF Roslagen

STF-boenden

Här finns gammal kulturbygd med torp och betesängar,
vildmark och skärgård, såväl som förorter med betong och
villor och närhet till Stockholms hela kulturutbud. Vi verkar
främst i Norrtälje kommun.

STF Kapellskär
STF Arholma Bull-August gård
STF Salnö gård

0176-441 69
0176-560 50
0176-931 30

STF Roslagen
Höstprogram 2021

Kontakter i styrelsen
Bengt Nordén, ordförande
Anne Thrap-Olsen, sekr
André Enkler, kassör
Ylva Törne
Lars Fyrby
Kate Brante

076-828 21 68
073-977 38 38
073-928 78 34
070-937 45 57
0175-623 48
070-276 61 65

Samåkning
Vi rekommenderar 5 kr/mil och passagerare.
Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfroslagen
E-mail: stfroslagen@stfturist.se
Vårt bg: 620-3657
Facebooksida: STF-lokalavdelning Roslagen
Instagramkonto: STF Roslagen

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

Rånäs slott
Stadsvandring
Besök Norrtelje Tidning

www.svenskaturistforeningen.se/stfroslagen

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:

AKTIVITETER HÖSTEN 2021

AKTIVITETER HÖSTEN 2021

Rånäs slott

Årsmöte

När: söndag 5 september kl 11.00.
Var: Samling vid stora parkeringen Rånäs slott.
Kostnad: 100 kr medlem / 150 kr icke medlem, barn gratis.
Anmälan till stfroslagen@stfturist.se eller tfn 076-828 21 68
senast 29 augusti.
Betalning till bg 620-3657 senast 30 augusti.

När: onsdag 13 oktober kl 18.30 – Föreningen bjuder på
enkel förtäring.
Var: Zettersténska huset, Faktorigatan 1, Norrtälje.
Anmälan till: stfroslagen@stfturist.se eller tfn 076-828 21 68
senast 6 oktober.

Följ med och besök Rånäs slott. Vi startar med ett besök i själva
slottet och därefter blir det en vandring i Rånäs. Guide är Rolf
Embro från Fasterna hembygdsförening som berättar om slottet,
dess historia och omgivningarna.
Ta med fika, så fikar vi vid lämpligt tillfälle.
Utflykten tar ca 2 h.

Stadsvandring
När: onsdag 15 september kl 17.30.
Var: Samling på parkeringsplatsen vid Kulturskolan,
Bältartorpsgatan 6, Norrtälje.
Kostnad: 50 kr medlem / 100 kr icke medlem.
Anmälan till stfroslagen@stfturist.se eller tfn 076-828 21 68
senast 8 september.
Betalning till bg 620-3657 senast 9 september.

Vi hoppas att vi kan genomföra årets årsmöte till slut. I samband
med årsmötet ser vi gärna att medlemmarna kommer med förslag
på aktiviteter som vi kan genomföra. Vi har ett antal inplanerade,
men det skulle vara positivt med fler förslag.

Besök Norrtelje Tidning
När: Datum ej ännu fastställt, beroende på hur pandemin
utvecklas. När datum blir bestämt visas det på vår hemsida.
Var: Stora Brogatan 10, Norrtälje.
Kostnad: 0 kr.
Anmälan till stfroslagen@stfturist.se eller tfn 076-828 21 68.
Följ med på ett besök på Norrtelje Tidnings redaktion. Vi får
information om hur arbetet går till på en modern
tidningsredaktion.
Besöket tar ca 2 h.

Hans Landberg tar oss med på en lite annorlunda stadsvandring i
Norrtälje. Vi kommer att höra berättelser om bl a Samrealskolan,
Östra tullen, Åbergs trädgård, Roslagsplan, Bältartorpsbacken,
Järnvägen till Bro, Vegabryggeriet, borgmästare Hallin m m.
Vandringen tar ca 1,5 h.

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.

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.

