Välkommen till lokalavdelningen

STF-boenden

Lokalavdelningen i Sala ordnar en till två aktiviteter per
månad, främst i närområdet, med uppehåll någon månad
under sommaren. Det kan till exempel vara en vandring, ett
företagsbesök, besök hos lokala hantverkare eller gårdar, eller
ett medlemsmöte med föreläsning.
Medlemsmöten har vi oftast i Studiefrämjandets lokaler på
Aguéligatan 19 i Sala, då vi samarbetar med dem. Vi är också
Ambassadörer för Sala-Heby Energi, vårt lokala kraftbolag.
Har du som medlem tips och idéer om utflyktsmål är du
alltid välkommen att höra av dig.

STF Vandrarhem Sofielund
Mellandammen 112
0224-127 30
sofielund@salamissionen.se
Naturskön miljö vid Mellandammen
STF Sala Silvergruva
Drottning Christinas väg
0224-67 72 60
bokning@salasilvergruva.se
Historisk gruvmiljö
(STF Sala Silvergruva är dock i skrivande stund stängt)

STF SALA

Höstprogram 2021

Kontakter i styrelsen
Lilian Perers, ordförande, tel 070-750 34 76
lilian@perers.se
AnneMarie Lundin, sekreterare, tel 072-512 14 61
annemarie@mejlen.se

Samåkning
Vi rekommenderar 8 kr/mil och passagerare.

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
Som medlem i Svenska Turistföreningen kan du välja att
också bli medlem i en lokalavdelning, eller flera. Hör av dig
till någon av oss i styrelsen eller skicka ett mail till adressen
nedan så ansluter vi dig, det är kostnadsfritt!
Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfsala
E-mail: stfsala@stfturist.se
Bankgiro nr: 5599-9403

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

Kvällsvandring vid Mellandammen
Medlemskalas
En lokaltidnings utmaning i mediabruset
Stadsvandring med kryss & konditoribesök

www.svenskaturistforeningen.se/lokalavdelningar

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

Kvällsvandring i närområdet kring Mellandammen

flesta Salabor välkänd och familjevänlig runda på ca 3 km - så
välkommen med stor som liten! Vi utgår från Måns Ols och tar
paus för picknick vid Skuggans badplats. Medtag matsäck och
sittdyna.

Datum: Torsdag 19 augusti 2021 kl. 18.30
Plats: Samling vid Sofielunds vandrarhem, Sala.
Information och anmälan: AnneMarie Lundin, 072-512 14 61,
annemarie@mejlen.nu
Ingen anmälan eller kostnad.
Vi tar en promenad på ca 3 km i närområdet. Tag gärna med
matsäck.

Medlemskalas

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.

Datum: Fredag 20 augusti 2021 kl. 18.00
Plats : Marsgatan 69, Sala
Information och anmälan: AnneMarie Lundin, 072-512 14 61,
annemarie@mejlen.nu eller Lilian Perers, 070-750 34 76,
lilian@perers.se
Anmälan senast: Fredag 13 augusti
Ingen kostnad.
Äntligen får vi träffas! Restriktionerna har lättat och vi hoppas det
goda läget vad gäller pandemin håller i sig.
Välkommen på medlemskalas! Vi bjuder på mat och kaffe med tårta.
Det blir klurig tipspromenad och andra utmaningar, Hans Karlsson
som skulle gästat oss vid årsmötet kommer och berättar om bland
annat Lions och så blir det ett kulturellt inslag (- i skrivande stund
inte riktigt klappat och klart..)

Svampexkursion
Datum: Planeras under september i samarbete med
Naturskyddsföreningen Sala.
Information och anmälan: AnneMarie Lundin, 072-512 14 61,
annemarie@mejlen.nu eller Lilian Perers, 070-750 34 76,
lilian@perers.se
Vi går på svampvandring! Genomförs när förutsättningar finns.
Information och tidpunkt kommer att finnas på STF Sala hemsida.
Intresseanmälan kan lämnas på stfsala@stfturist.se - vi återkommer
då med information.

En lokaltidnings utmaning i mediabruset
Datum: Måndag 18 oktober 2021 kl. 14.00
Plats : Församlingshuset, Kumla kyrkby
Information och anmälan: Monica Haglund, 076-885 73 16,
h.monica.haglund@gmail.com.
Anmälan senast: Tisdag 12 oktober
Ingen kostnad.
Redaktör Mats Wikman från Sala Allehanda gästar och ger oss en
inblick i förutsättningarna för press och nya medier i flödet av
information, debatt och kulturell närvaro i lokalsamhället.
Kaffeservering.

Stadsvandring med kryss och konditoribesök
Datum: Lördag 13 november 2021 kl. 10.00.
Plats: Centrala Sala, start vid bioentrén, Stora Torget
Information och anmälan: Lilian Perers, 070-750 34 76,
lilian@perers.se eller AnneMarie Lundin, 072-512 14 61,
annemarie@mejlen.nu
Anmälan senast: Torsdag 11 november
Ingen kostnad.
Vi utmanar novembervädret och går på stadsvandring. Vid start
erhålls ett korsord och efter vägen kommer du att hitta svaren,
alternativt lite hjälp till att svara, på ledtrådarna i krysset. Vid sista
ledtråden har vi hamnat utanför ett av stadens konditorier där vi
fikar tillsammans. Kläder efter väder! Ta gärna med egen penna.

Årsmöte STF Sala
Datum: Måndagen 25 februari 2022 kl. 18.00
Plats: Meddelas i nästa programfolder.
Information och anmälan: Lilian Perers, 070-750 34 76,
lilian@perers.se

Vandringens dag
Datum: Lördag den 11 september 2021 kl. 13.00
Information och anmälan: Monica Haglund, 076-885 73 16,
h.monica.haglund@gmail.com
Anmälan senast: Tisdag 7 september.
Ingen kostnad, öppet för alla intresserade
Under årets "Vandringens Dag" går vi en lättvandrad och för de

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.

