
STF SÖDRA HALLAND
Höst- och vinterprogram 2021-2022

Kustvandring Glommen - Digesgård

Konstvandring i Halmstad

Döda fallet i Ätran

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/stfsodrahalland

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

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

Kontakter i styrelsen
Lars Andersson ordförande 0704-18 44 24
Alf Rolandsson vice ordf. 0705-77 71 17
Anita Strand sekreterare 0763-75 00 25
Lars Aronsson kassör 0730-69 99 66
Eva Ljungström 0709-18 47 85
Rolf Berger 0761-07 97 11
Margaretha Ebeling 0731-59 17 73

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/stfsodrahalland

E-mail: stfsodrahalland@stfturist.se

Plusgironr: 430 59 21-1

Välkommen till STF Södra Halland
 

Lokalavdelningen STF Södra Halland omfattar
kommunerna Falkenberg, Halmstad, Laholm och Hylte. Vi
erbjuder både kortare och längre vandringar och upplevelser
av intressant natur och kultur. Vi kommer även att
ha studiebesök när pandemin är över.
Aktiviteter kan komma att ändras utifrån rådande läge
avseende coronapandemin. Se vår hemsida.

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
STF Bråtadal/Svartrå
Vandrarhem

0703-67 49 22

Avkopplande och
inspirerande miljö

info@bratadal.se

STF Laholm Vandrarhem 0430-133 18
Rofylld miljö vid den
lummiga stadsparken

vandrarhem@laholm.se

STF Våxtorp/Vallåsens
Värdshus

0430-300 87

Vilsam och inspirerande miljö info@vallasensvardshus.se
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Vägbeskrivning och samåkning
 

Utförlig vägbeskrivning för varje aktivitet finns på vår
hemsida www.svenskaturistforeningen.se/stfsodrahalland
När vi kan börja samåka igen kommer tid och plats för
samåkning att publiceras på hemsidan under respektive
aktivitet.
Är du det minsta tveksam slår du bara en signal till den som
är ansvarig för aktiviteten.

Kustvandring Glommen - Digesgård
 

Söndag 22 augusti kl. 10.00 - ca 14.00
Ansvarig: Alf Rolandsson 0705-77 71 17
Samling på parkeringen längst ut på Glumstensvägen i
Glommens hamn.
Ta med fika för ett mål.
 

Med start i Glommens hamn vid Glumstenen gör vi en
kustvandring norrut. Innan vi påbörjar vandringen får vi veta en
del om Glommens historia av lokal guide. Därefter följer vi
stranden norrut genom Digesgård naturreservat med
Pannebohålan där det bröts sten till hamnen på 1910-talet.  Vi
fortsätter vandringen norrut mot gränsen till Varbergs kommun
men når inte ända dit innan vi vänder tillbaka söderut längs
mjuka sköna gröna stigar. Vi går ca 8 km.

Vandringens dag - Simlången runt
 

Lördag 11 September kl. 10.00 - ca 15.00
Ansvarig: Lars Aronsson 0730-69 99 66
Samling: Badplatsen vid Brearedssjön i Simlångsdalen.
Ta med matsäck för ett mål.
 

Vi går runt sjön Simlången. Leden går på den gamla banvallen till
Mahults Herrgård som vi rundar. Vi går sedan genom Bröda och
Veka naturreservat i delvis kuperad terräng. Vandringen är ca 8
km lång i omväxlande terräng.

Vandring mellan Eketånga och Möllegård
 

Lördag 25 September kl. 10.00 - ca 15.00
Ansvarig: Erik Nickolausson 0702-09 84 10
Samling på stora parkeringsplatsen utanför
Eketångaskolan (vid glasscaféet).
Ta med matsäck för två mål.
 

Vi börjar med ett besök i Eketångas naturreservat och fortsätter
sedan genom skogen till Sandhamn. Därifrån fortsätter vi på
Prins Bertils stig till Möllegård via Tylösand. Vi kommer att följa

havet och Nyrebäcken. I Möllegård kommer vi att gå några
hundra meter i kanten av naturreservatet och det kommer även
att finnas möjlighet att köpa glass hos Riccardo. På tillbakavägen
till Eketångaskolan går vi förbi bygget av det nya bostadsområdet
Ranagård. Vandringen som blir ca 12 km är till största delen
lättgången, men det finns några kuperade partier.

Vandring på Hälsans stig - Halmstad Österleden
 

Söndag 10 oktober kl. 10.00 - ca 14.30
Ansvarig: Lars Andersson 0704-18 44 24
Samling på parkeringen vid Halmstad Arena, infart från
Frennarpsvägen
Ta med matsäck för ett mål.
 

Vi går Hälsans stig genom bland annat stadsdelarna Vallås,
Snöstorp, Andersberg och Linehed. Under vandringen
undersöker vi varifrån gator och stadsdelar har fått sina namn.
Hälsans stig är en lättgången slinga, drygt 10 km lång. Underlaget
är antingen asfalt eller grusgångar.

Glödande höstfärger på svart klippa
 

Lördag 23 oktober kl. 10.00 - ca 14.00
Ansvarig: Lars Andersson 0704-18 44 24
Samling på parkeringen vid Simlångsgården, Gyltige
Ta med matsäck för ett mål.
 

Vi följer Hallandsleden norrut från Gyltige. När vi passerat
Bårared viker vi av mot höger och påbörjar uppförsbacken mot
Svarta Klippans naturreservat. Uppe på klippan finns en fin
bokskog, som vi kan ströva runt i. Därefter tar vi oss ner från
klippan till en väg som leder till södra delen av Fröböke by.
Därifrån går vi tillbaka till Simlångsgården. Vi går cirka 9 km på
skogsstigar och grusvägar.

Höstvandring i norra Haverdal
 

Söndag 7 november kl. 10.00 - ca 13.00
Ansvarig:Erik Nickolausson 0702-09 84 10
Samling på parkeringsplatsen vid stranden där Tore
Gudmarssons väg slutar.
Ta med matsäck för ett mål.
 

Vi börjar med att vandra i den nordligaste delen av Haverdals
naturreservat och följer sandstranden och strandängarna till
Jättastuan. Därefter bestiger vi Skallberget, varifrån vi har vacker
utsikt om vädret tillåter. Vandringen blir ca 5 km.

Konstvandring i Halmstad
 

Torsdag 25 november kl. 11.00 - ca 12.00
Info och anmälan senast söndag 21 november till Rolf
Berger 0761-07 97 11, rolf.berger07@yahoo.se  
Max 30 personer.
Endast för medlemmar i lokalavdelningen.
Samling vid skulpturen "Flicka i balja" i Norre katts park kl.
10.50.
Avslutas vid Halmstads konsthall.
 

Vi tittar på offentlig utomhuskonst under en mer djuplodande
visning.
Vi tittar på verk av Carolina Falkholt, Carl Milles, Pablo Picasso
och Lena Cronqvist.
Observera att hela visningen sker utomhus.

Föreningsträff på Kvibille Gästgivaregård
 

Torsdag 2 december kl. 18.00 - ca 20.30
Info och anmälan senast söndag 21 november till Anita
Strand 0763-75 00 25, anitastrand@outlook.com
Subventionerat pris 100 kronor.
Endast för medlemmar i lokalavdelningen.
 

Efter pandemiåret återupptar vi traditionen att träffas i
adventstid för att umgås och äta lite gott. Vi låter oss väl smaka
med litet julbord.

Döda fallet i Ätran
 

Lördag 5 februari 2022 kl. 10.00 - ca 12.30
Ansvarig:Lars Andersson 0704-18 44 24
Samling på parkering vid fallet.
Ta med matsäck för ett mål.
 

Döda fallet i Ätran är de torrlagda resterna av Yngeredsforsen, en
gång en viktig kraftkälla för bygden. I början av 1960-talet
byggdes ett vattenkraftverk vid Boaforsen, några kilometer
uppströms Yngeredsforsen, som gjorde att forsen torrlades.
Området har ställts i ordning med ett flertal stigar och vi går en
runda på 2–3 km och beser resterna från äldre tider.

Årsmöte på Kvibille Gästgivaregård
 

Torsdag 17 februari 2022 kl. 19.00 - ca 21.00
Ansvarig: Lars Andersson 0704-18 44 24
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Samtliga årsmöteshandlingar
kommer att finnas tillgängliga senast 7 dagar före årsmötet på vår
hemsida samt i pappersformat i Studiefrämjandets lokaler på

Fredsgatan 2, 2:a våning, Halmstad (Nolltrefem, f.d.
Stadsbiblioteket). Ingång västra sidan av huset.

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.

AKTIVITETER HÖST OCH VINTER 2021-2022 AKTIVITETER HÖST OCH VINTER 2021-2022 AKTIVITETER HÖST OCH VINTER 2021-2022 AKTIVITETER HÖST OCH VINTER 2021-2022

Vägbeskrivning och samåkning
 

Utförlig vägbeskrivning för varje aktivitet finns på vår
hemsida www.svenskaturistforeningen.se/stfsodrahalland
När vi kan börja samåka igen kommer tid och plats för
samåkning att publiceras på hemsidan under respektive
aktivitet.
Är du det minsta tveksam slår du bara en signal till den som
är ansvarig för aktiviteten.

Kustvandring Glommen - Digesgård
 

Söndag 22 augusti kl. 10.00 - ca 14.00
Ansvarig: Alf Rolandsson 0705-77 71 17
Samling på parkeringen längst ut på Glumstensvägen i
Glommens hamn.
Ta med fika för ett mål.
 

Med start i Glommens hamn vid Glumstenen gör vi en
kustvandring norrut. Innan vi påbörjar vandringen får vi veta en
del om Glommens historia av lokal guide. Därefter följer vi
stranden norrut genom Digesgård naturreservat med
Pannebohålan där det bröts sten till hamnen på 1910-talet.  Vi
fortsätter vandringen norrut mot gränsen till Varbergs kommun
men når inte ända dit innan vi vänder tillbaka söderut längs
mjuka sköna gröna stigar. Vi går ca 8 km.

Vandringens dag - Simlången runt
 

Lördag 11 September kl. 10.00 - ca 15.00
Ansvarig: Lars Aronsson 0730-69 99 66
Samling: Badplatsen vid Brearedssjön i Simlångsdalen.
Ta med matsäck för ett mål.
 

Vi går runt sjön Simlången. Leden går på den gamla banvallen till
Mahults Herrgård som vi rundar. Vi går sedan genom Bröda och
Veka naturreservat i delvis kuperad terräng. Vandringen är ca 8
km lång i omväxlande terräng.

Vandring mellan Eketånga och Möllegård
 

Lördag 25 September kl. 10.00 - ca 15.00
Ansvarig: Erik Nickolausson 0702-09 84 10
Samling på stora parkeringsplatsen utanför
Eketångaskolan (vid glasscaféet).
Ta med matsäck för två mål.
 

Vi börjar med ett besök i Eketångas naturreservat och fortsätter
sedan genom skogen till Sandhamn. Därifrån fortsätter vi på
Prins Bertils stig till Möllegård via Tylösand. Vi kommer att följa

havet och Nyrebäcken. I Möllegård kommer vi att gå några
hundra meter i kanten av naturreservatet och det kommer även
att finnas möjlighet att köpa glass hos Riccardo. På tillbakavägen
till Eketångaskolan går vi förbi bygget av det nya bostadsområdet
Ranagård. Vandringen som blir ca 12 km är till största delen
lättgången, men det finns några kuperade partier.

Vandring på Hälsans stig - Halmstad Österleden
 

Söndag 10 oktober kl. 10.00 - ca 14.30
Ansvarig: Lars Andersson 0704-18 44 24
Samling på parkeringen vid Halmstad Arena, infart från
Frennarpsvägen
Ta med matsäck för ett mål.
 

Vi går Hälsans stig genom bland annat stadsdelarna Vallås,
Snöstorp, Andersberg och Linehed. Under vandringen
undersöker vi varifrån gator och stadsdelar har fått sina namn.
Hälsans stig är en lättgången slinga, drygt 10 km lång. Underlaget
är antingen asfalt eller grusgångar.

Glödande höstfärger på svart klippa
 

Lördag 23 oktober kl. 10.00 - ca 14.00
Ansvarig: Lars Andersson 0704-18 44 24
Samling på parkeringen vid Simlångsgården, Gyltige
Ta med matsäck för ett mål.
 

Vi följer Hallandsleden norrut från Gyltige. När vi passerat
Bårared viker vi av mot höger och påbörjar uppförsbacken mot
Svarta Klippans naturreservat. Uppe på klippan finns en fin
bokskog, som vi kan ströva runt i. Därefter tar vi oss ner från
klippan till en väg som leder till södra delen av Fröböke by.
Därifrån går vi tillbaka till Simlångsgården. Vi går cirka 9 km på
skogsstigar och grusvägar.

Höstvandring i norra Haverdal
 

Söndag 7 november kl. 10.00 - ca 13.00
Ansvarig:Erik Nickolausson 0702-09 84 10
Samling på parkeringsplatsen vid stranden där Tore
Gudmarssons väg slutar.
Ta med matsäck för ett mål.
 

Vi börjar med att vandra i den nordligaste delen av Haverdals
naturreservat och följer sandstranden och strandängarna till
Jättastuan. Därefter bestiger vi Skallberget, varifrån vi har vacker
utsikt om vädret tillåter. Vandringen blir ca 5 km.

Konstvandring i Halmstad
 

Torsdag 25 november kl. 11.00 - ca 12.00
Info och anmälan senast söndag 21 november till Rolf
Berger 0761-07 97 11, rolf.berger07@yahoo.se  
Max 30 personer.
Endast för medlemmar i lokalavdelningen.
Samling vid skulpturen "Flicka i balja" i Norre katts park kl.
10.50.
Avslutas vid Halmstads konsthall.
 

Vi tittar på offentlig utomhuskonst under en mer djuplodande
visning.
Vi tittar på verk av Carolina Falkholt, Carl Milles, Pablo Picasso
och Lena Cronqvist.
Observera att hela visningen sker utomhus.

Föreningsträff på Kvibille Gästgivaregård
 

Torsdag 2 december kl. 18.00 - ca 20.30
Info och anmälan senast söndag 21 november till Anita
Strand 0763-75 00 25, anitastrand@outlook.com
Subventionerat pris 100 kronor.
Endast för medlemmar i lokalavdelningen.
 

Efter pandemiåret återupptar vi traditionen att träffas i
adventstid för att umgås och äta lite gott. Vi låter oss väl smaka
med litet julbord.

Döda fallet i Ätran
 

Lördag 5 februari 2022 kl. 10.00 - ca 12.30
Ansvarig:Lars Andersson 0704-18 44 24
Samling på parkering vid fallet.
Ta med matsäck för ett mål.
 

Döda fallet i Ätran är de torrlagda resterna av Yngeredsforsen, en
gång en viktig kraftkälla för bygden. I början av 1960-talet
byggdes ett vattenkraftverk vid Boaforsen, några kilometer
uppströms Yngeredsforsen, som gjorde att forsen torrlades.
Området har ställts i ordning med ett flertal stigar och vi går en
runda på 2–3 km och beser resterna från äldre tider.

Årsmöte på Kvibille Gästgivaregård
 

Torsdag 17 februari 2022 kl. 19.00 - ca 21.00
Ansvarig: Lars Andersson 0704-18 44 24
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Samtliga årsmöteshandlingar
kommer att finnas tillgängliga senast 7 dagar före årsmötet på vår
hemsida samt i pappersformat i Studiefrämjandets lokaler på

Fredsgatan 2, 2:a våning, Halmstad (Nolltrefem, f.d.
Stadsbiblioteket). Ingång västra sidan av huset.

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.


