
STF Skellefteå
lokalavdelning
Höst- och vinterprogram 2021

FJÄLLKVÄLLAR VARJE MÅNAD

VANDRINGENS DAG 11 SEPTEMBER

NORDENS LÄNGSTA VATTENVÄG EN KVÄLL I

HÖST

www.svenskaturistforeningen.se/stfskelleftea

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

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

Kontakter i styrelsen
Christer Norde ordförande 070-202 74 95
Bertil Sandström sekreterare 070-268 44 15
Lars-Erik Dahlberg kassör 070-620 41 64
Linda Gustafsson ledamot 073-826 81 59
Marie Långberg ledamot 070-381 42 46
Ingela Henriksson ledamot 076-807 17 85

Samåkning
 

Vi rekommenderar att alla i bilen delar på 18,50 kr/mil.

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ansluter vi dig, det är
kostnadsfritt! 
Kom också gärna med exempel på aktiviteter som ni vill att vi
anordnar.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfskelleftea

E-mail: stfskelleftea@stfturist.se

Bankgironr: 5674-8387

Facebook: STF Skellefteå lokalavdelning
Instagram: @stfskelleftea

Välkommen till lokalavdelningen
 

Skellefteåregionen är sedan länge känd för ost, guld och
vattenkraft.
Northvolt batterifabrik som tas i bruk under året bidrar till
stor del till den expansion som sker i Skellefteå just nu.

Sara kulturhus helt i trä invigs i höst och blir Skellefteås nya
centrum för kultur. Huset inrymmer dessutom ett nybyggt
hotell.

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
 

För närvarande har vi tyvärr inga vandrarhem i Skellefteå
kommun.

Vandringsleder i Skellefteå
 

Furuögrundsleden, Fällforsleden, Gruvstigen,
Grytsundsleden, Kalvträsklederna, Kraftleden,
Kulturvandring i Bissjön, Kyrkstigen, Linnéstigen,
Mineralleden, Nasaleden, Naturstigen Vitberget, Risåleden,
Risböle Fäbodstig, Storbäcksleden, Svarttjärns vandringsstig,
Öbergsleden, Hälsans stig

Se Vandringsleder och promenader - Skellefteå kommun
(skelleftea.se) för mer information.
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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.

AKTIVITETER HÖSTEN OCH VINTERN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN OCH VINTERN 2021

Öppen fjällkväll med bildvisning
 

Kl. 18.30 i Studiefrämjandets lokal, Magasingr. 3
Ansvarig: Lars-Erik Dahlberg 070-620 41 64
 

En kväll varje månad planerar vi att arrangera träffar där vi visar
fjällbilder för varandra. Varje kväll har en förutbestämd
föredragshållare.
Se vår hemsida för exakt datum varje månad.
Fika serveras.

Vandringens dag
 

Lördag 11 September
Start vid Båtmuseet i Stackgrönnan 10:00. Samling för
samåkning kl 9:30 på Folkparkens parkering, Skellefteå för de
som inte själva kan ta sig till Stackgrönnan.
Ansvarig: Christer Norde 070-202 74 95
 

Vi vandrar Öbergsleden, en slinga som går i och runt Stackgrönnan
och Nyhamn. Längd 6 kilometer. En vandring som går i varierad
terräng runt byarna, längs småälvarna och upp på Öberget.
Ta med matsäck och sittunderlag.

Pilgrimsvandring
 

Under hösten/vintern planerar vi en aktivitet angående
pilgrimsvandring.
Vi försöker hitta en intressant föredragshållare.
Håll utkik på vår hemsida för mer information.

Nordens längsta vattenväg
 

En kväll i höst kl. 18:30 i Studiefrämjandets lokal, Magasingr. 3
Ansvarig: Lars-Erik Dahlberg 070-620 41 64
 

Linnea Nilsson-Waara och Niclas Bentzer berättar om sin paddling
med kanadensare längs Nordens längsta vattenväg.
Den är 730 km lång och sträcker sig från Härjedalens fjällvärld till
havet utanför Göteborg.
Fika serveras.

Julgrötskväll med bildvisning
 

Onsdag 8 December kl. 18.00 i Studiefrämjandets lokal,
Magasingr. 3
Ansvarig: Bertil Sandström 070-268 44 15
 

Lokalavdelningen serverar denna kväll julgröt och skinkmacka mot
en smärre kostnad.
En förutbestämd föredragshållare startar sedan bildvisningen.
Kaffe med kaka och lotteri avslutar kvällen.

Planerade besök
 

Någon dag under hösten/vintern
Ansvarig: Styrelsen
 

Vi har bl.a planerat besök hos Northvolt Batterifabrik och Sara
Kulturhus. För vidare information besök vår hemsida med jämna
mellanrum. Vi uppdaterar hemsidan så fort vi gjort klart med
datum och tidpunkt.

Årsmöte med bildvisning
 

Onsdag 2 Februari 2022 kl. 18.30 i Studiefrämjandets lokal,
Magasingr. 3
Ansvarig:  Christer Norde 070-202 74 95
 

Motioner ska vara ordförande tillhanda senast två veckor innan
årsmötet.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter årsmötet visar en
förutbestämd föredragshållare bilder och berättar till dem.
Vi bjuder på fika.

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.


