
STF Södra Vätterbygden
Höstprogram 2021

STF Vandringens dag 11/9-21.

Svampar i sandtallskog – temanaturvård.

Astronomins Dag.

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/engagemang/
lokalavdelningar/stf-sodra-vatterbygden/

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Valberedning: p.gvik@outlook.com

Kontakter i styrelsen
Anders Larsson, ordf. 0761 - 76 49 40
Hans-Olof Görebrant V. ordf. 0730 - 83 40 70
Kristina Trymell-Larsson,sekr. 0708 - 57 57 61
Peter Isoz, kassör 0708 - 86 94 20
Roger Storm, medlem. 0705 - 46 56 97

Valberedning:

Per Granevik, sammank. 0705 - 33 57 70

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! 

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/
lokalavdelningar/stf-sodra-vatterbygden/

E-mail: stfsodravatterbygden@stfturist.se

Plusgironr: 96 97 77-2

Swish:

Välkommen till lokalavdelningen
 

Den karaktärsfyllda Vättern med sagoön Visingsö och
Taberg med sina hundra meter höga bergväggar är
utmärkande i Vätterkretsens region. Men även de
många kulturlandskapen och de otaliga spåren från
brons- och järnålderns människor är kännetecknande.

Lokalavdelningen grundades 1977 och samlar cirka 340
medlemmar.

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
Huskvarna Hotell &
Vandrahem

036 - 14 88 70

Odengatan 10

561 31 Huskvarna info@hhv.se

Örserumbrunn Gestgiveri 0390 - 30 00 3

Gamla Brunnsvägen 10

563 91  Gränna info@orserumsbrunn.se
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Naturskogen och Ramlaklint.
 

Söndagen den 5/9 kl. 10.00. Samling vid Ramlaklints
parkering vid Ramsjöholm. Alternativ samling vid Hakarps
kyrka parkering kl. 09:30. Info. Roger Storm 0705465697,
rogerstorm.rs@gmail.com
 

Först går vi en naturskogsstig där träden är upp till 130 år gamla.
Området är orört, sånär som för den allra nödvändigaste skötseln
för stigen. Naturskogens högsta punkt 60 meter över Ramsjön.
Efter denna vandring bestiger vi Ramlaklint. Eventuellt kan ett
följe ta sig upp på Ramlaklint direkt och där invänta
naturskogssvandrarna cirka 30 minuter. Vårt medtagna kaffe
avnjuter vi på Ramlaklints topp. Ramlaklint är en 70 meter hög
klippa som reser sig majestätiskt över Ramsjön. Det sägs att det
här en gång funnits en fornborg. Rejäla skor för kuperad terräng.

Svampens dag.
 

Söndag 5/9 kl. 09.30 Samling vid Ubbarp. Vägbeskrivning åk
2,1km från Barnarp mot Tenhult och sväng vänster där
svampklubbens flagga står. Kontakt Anders Strandh mob:
 0730539986
 

Vi kommer att göra en cirka 3 timmars (inkl. fika och
genomgång) vandring i svampskogen. Vi skall lära oss att känna
igen våra vanligaste matsvampar men också kännetecknen på de
förväxlings-bara svamparna både giftiga och inte giftiga. Medtag
svampbok, svampkorg och fika. Ett samarbete med Södra
Vätterbygdens Svampklubb.

STF Vandringens Dag 11/9 2021.
 

Lördag 11/9 kl. 10.00.  STF Huskvarna Vandrarhem & Hotell
i Huskvarna, Odengatan 10 Huskvarna. Info: Peter Isoz
0708869420, peter.isoz@telia.com
 

Vandringen går över gamla järnvägsviadukten till Vätter-stranden
bort till Huskvarna ån som vi följer en bit och går sedan förbi
Visingsöfärjans docka upp till Kroatorpet, upp till Bergsgatan,
ner till Mjölkafållan och tillbaka. Alternativ för kortare
promenad är möjlig, karta finns att ta med. Tvetagårdens
folkdanslag kommer på besök, Lions har aktiviteter till barnen,
samt Huskvarna Hotell & Vandrarhem öppet hus med varm
korv.

Föredrag av Karin Malmsten ”Smutsigt men friskt”.
 

Lördag 11/9 kl.14.00. Industrimuseet Hammarvägen 39
Norrahammar. Info-Per-Olof Jern, tel 0703793325, per-
olof.jern@telia.com
 

Ett föredrag av Karin Malmsten om Åminne Bruk som en del av
Norrahammars bruk. Ett samarbete med Norrahammars Industri
 & Bygdemuseum. Fri entré till föredraget men vill någon besöka
museet gäller ordinarie avgifter.

Svampexkursion för nybörjare.
 

Onsdag 15/9 kl. 17.00 samling vid ”parkeringsplatsen för
samåkning” intill Göteborgsvägen vid in-farten till
Axamoskogen/badet, eller vid parkeringsplatsen vid Skams
Hål. Södra Vätterbygdens Svampklubb. Kontaktperson
Hans Holmberg mob: 0761105007.
 

Vi kommer att få tips om de tio vanligaste och bästa
matsvamparna men också de svampar som kan förväxlas med
dessa. Vi ger också tips på de bästa tillagningsmetoderna. Medtag
svampkorg, svampbok och fika. Ett samarbete med Södra
Vätterbygdens Svampklubb.

Jaktia Hulukvarns Arena*
 

Torsdag 17/9 kl. 17.30. Samling vid Jaktia Hulukvarns Arena
Hulukvarn 10 Jönköping. Anmälan senast 15/9–21 till
Anders Larsson 0761764940,
anderslarsson205@gmail.com.
 

Välkommen till norra Europas största inomhusarena för jakt,
skytte, hund, fiske och fritid. Jakt är en livsstil som handlar om
frihet, gemenskap, naturupplevelser och utmaningar. Allt från
kläder och stövlar, till hundprodukter och pannlampor. Jaktias
filosofi är att erbjuda produkter, kunskaper, service och
inspiration. Tid för fika och frågor till vår guide.

Svampar i sandtallskog – temanaturvård.
 

Söndag 19/9 kl. 09.30 Samling vid Coop Vätterslund (Anders
Blomstrands väg). Södra Vätterbygdens Svampklubb.
Kontaktperson Anders Hildingsson tel: 0738947303.
 

Hökensås utgörs till stora delar av sandtallskog. Det är en
skogstyp som ofta förbisett i tidigare naturvärdesbedömningar
men som i inventeringar under de senaste åren visat sig hysa en
lång rad ovanliga svampar. Tillsammans ska vi leta och se vilka
svamparter som finns i området. Vi kommer också diskutera
svamparnas ekologi, hur områdets skogshistoria påverkat
svamparna och hur frånvaron av brand är ett problem för
sandtallskogens typiska arter. På denna utflykt kommer vi
däremot inte fokusera på matsvamp. Medtag svampkorg,
svampbok och lunch. Ett samarbete med Södra Vätterbygdens
Svampklubb.

Astronomins Dag.
 

Lördag 25/9 kl. 14.00. Industrimuseet Hammarvägen 39
Norrahammar. Info-Per-Olof Jern, tel 0703793325, per-
olof.jern@telia.com
 

Astronom Per Bjerkeli kåserar om vårt solsystem: Från
begynnelsen till dess slut och astronom Jens Melinder berättar
om Nya ögon mot universums dolda hemligheter - hur James
Webb-teleskopet kommer förändra astronomin (det senare ett
digitalt föredrag). Ett samarbete med Norrahammars Industri &
Bygdemuseum. Fri entré till föredraget men vill någon besöka
museet gäller ordinarie avgifter.

Jönköpings Segelflygklubb*
 

Söndag 26/9 kl.10.00. Samling vid Ödestugu
Segelflygklubbs stuga. Anmälan till Roger Storm,
rogerstorm.rs@gmail.com, 0705465697.
 

Information om flygklubbens verksamhet. Om du även är
intresserad att flyga ring Susanne: 0707421190 och uppge koden
”STF” för ett bra flygpris. Vid stort antal bokningar eller
olämplig väderlek kan flygningen bli flyttad. Kaffe, dricka, glass
samt frysmat för micro finna att köpa. Välkomna.

Dalénmuseet i Stenstorp*
 

Söndag 3/10 kl. 13.00 i Stenstorp eller kl. 11.45 vid
Studiefrämjandet. Det går att ta tåg direkt till Stenstorp
Järnväg. 27 (nuv.tidtab. fr Huskv 11:46) Anmälan senast
20/9: Peter Isoz, 0708869420, peter.isoz@telia.com
 

Gustaf Dalén var känd som en finurlig man och hans företag
AGA hade en fantastisk repertoar av produkter som finns att se
på museet: fyrar, grytor, spisar, bilar, bioprojektorer, radio, tv
osv. och kan t.o.m. ståta med en idag fungerande produkt på
månen! Mer info http://www.dalenmuseet.se/

Grenåsa Byggnadsvård, Tenhult.
 

Dag och tid ej bestämd*. Samling söder om Tenhult,
Grenåsa Byggnadsvård, Tenhult. Info: Anders Larsson
0761764940 anderslarsson205@gmail.com
 

Grenåsa Byggnadsvårdsbutik nära Jönköping startades år 2020. I
denna veva kom dels två av de gamla gårdarna i Grenåsa, dels
lagret på Qvarnarp Byggnadsvårdsbutik i Eksjö, ut till försäljning.
Företaget är alltså en lycklig kombination av en ovanligt
välbevarad by och en ovanligt välsorterad butik. Ledordet för
företaget är resurshushållning. Simon Jonegård välkomnar oss
samt berättar om företaget. Medtag fika.

Aktiviteter utan bestämd dag.
 

På grund av pandemin har vi svårt att boka tider för en del
aktiviteter, föreningen lägger ut  i månadsbrev och sociala
medier ändringar eller tillägg. Meddela föreningen om du
saknar månadsbrev, mejl adress krävs.

KONTAKT:
 

Mejl: stfsodravatterbygden@stfturist.se
Hemsida: www.svenskaturistforeningen.se/
stfsodravatterbygden
 

Facebook: www.facebook.com/pg/StfSodraVatterbygden
 

Instagram: www.instagram.com/stf_sodravatterbyggden/
 

Twitter: https://twitter.com/Sodravatbygdstf

* = anmälan till aktiviteten.
 

Foton i foldern: Framsida, Dumme mosse, Anders Larsson
Mindre bilder 1 Vista kulle, Roger Storm. 2-3 Rosariet,
Kristina Trymell-Larsson. 4-5 Kåperyd, Per-Olof Jern.

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 HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021

Naturskogen och Ramlaklint.
 

Söndagen den 5/9 kl. 10.00. Samling vid Ramlaklints
parkering vid Ramsjöholm. Alternativ samling vid Hakarps
kyrka parkering kl. 09:30. Info. Roger Storm 0705465697,
rogerstorm.rs@gmail.com
 

Först går vi en naturskogsstig där träden är upp till 130 år gamla.
Området är orört, sånär som för den allra nödvändigaste skötseln
för stigen. Naturskogens högsta punkt 60 meter över Ramsjön.
Efter denna vandring bestiger vi Ramlaklint. Eventuellt kan ett
följe ta sig upp på Ramlaklint direkt och där invänta
naturskogssvandrarna cirka 30 minuter. Vårt medtagna kaffe
avnjuter vi på Ramlaklints topp. Ramlaklint är en 70 meter hög
klippa som reser sig majestätiskt över Ramsjön. Det sägs att det
här en gång funnits en fornborg. Rejäla skor för kuperad terräng.

Svampens dag.
 

Söndag 5/9 kl. 09.30 Samling vid Ubbarp. Vägbeskrivning åk
2,1km från Barnarp mot Tenhult och sväng vänster där
svampklubbens flagga står. Kontakt Anders Strandh mob:
 0730539986
 

Vi kommer att göra en cirka 3 timmars (inkl. fika och
genomgång) vandring i svampskogen. Vi skall lära oss att känna
igen våra vanligaste matsvampar men också kännetecknen på de
förväxlings-bara svamparna både giftiga och inte giftiga. Medtag
svampbok, svampkorg och fika. Ett samarbete med Södra
Vätterbygdens Svampklubb.

STF Vandringens Dag 11/9 2021.
 

Lördag 11/9 kl. 10.00.  STF Huskvarna Vandrarhem & Hotell
i Huskvarna, Odengatan 10 Huskvarna. Info: Peter Isoz
0708869420, peter.isoz@telia.com
 

Vandringen går över gamla järnvägsviadukten till Vätter-stranden
bort till Huskvarna ån som vi följer en bit och går sedan förbi
Visingsöfärjans docka upp till Kroatorpet, upp till Bergsgatan,
ner till Mjölkafållan och tillbaka. Alternativ för kortare
promenad är möjlig, karta finns att ta med. Tvetagårdens
folkdanslag kommer på besök, Lions har aktiviteter till barnen,
samt Huskvarna Hotell & Vandrarhem öppet hus med varm
korv.

Föredrag av Karin Malmsten ”Smutsigt men friskt”.
 

Lördag 11/9 kl.14.00. Industrimuseet Hammarvägen 39
Norrahammar. Info-Per-Olof Jern, tel 0703793325, per-
olof.jern@telia.com
 

Ett föredrag av Karin Malmsten om Åminne Bruk som en del av
Norrahammars bruk. Ett samarbete med Norrahammars Industri
 & Bygdemuseum. Fri entré till föredraget men vill någon besöka
museet gäller ordinarie avgifter.

Svampexkursion för nybörjare.
 

Onsdag 15/9 kl. 17.00 samling vid ”parkeringsplatsen för
samåkning” intill Göteborgsvägen vid in-farten till
Axamoskogen/badet, eller vid parkeringsplatsen vid Skams
Hål. Södra Vätterbygdens Svampklubb. Kontaktperson
Hans Holmberg mob: 0761105007.
 

Vi kommer att få tips om de tio vanligaste och bästa
matsvamparna men också de svampar som kan förväxlas med
dessa. Vi ger också tips på de bästa tillagningsmetoderna. Medtag
svampkorg, svampbok och fika. Ett samarbete med Södra
Vätterbygdens Svampklubb.

Jaktia Hulukvarns Arena*
 

Torsdag 17/9 kl. 17.30. Samling vid Jaktia Hulukvarns Arena
Hulukvarn 10 Jönköping. Anmälan senast 15/9–21 till
Anders Larsson 0761764940,
anderslarsson205@gmail.com.
 

Välkommen till norra Europas största inomhusarena för jakt,
skytte, hund, fiske och fritid. Jakt är en livsstil som handlar om
frihet, gemenskap, naturupplevelser och utmaningar. Allt från
kläder och stövlar, till hundprodukter och pannlampor. Jaktias
filosofi är att erbjuda produkter, kunskaper, service och
inspiration. Tid för fika och frågor till vår guide.

Svampar i sandtallskog – temanaturvård.
 

Söndag 19/9 kl. 09.30 Samling vid Coop Vätterslund (Anders
Blomstrands väg). Södra Vätterbygdens Svampklubb.
Kontaktperson Anders Hildingsson tel: 0738947303.
 

Hökensås utgörs till stora delar av sandtallskog. Det är en
skogstyp som ofta förbisett i tidigare naturvärdesbedömningar
men som i inventeringar under de senaste åren visat sig hysa en
lång rad ovanliga svampar. Tillsammans ska vi leta och se vilka
svamparter som finns i området. Vi kommer också diskutera
svamparnas ekologi, hur områdets skogshistoria påverkat
svamparna och hur frånvaron av brand är ett problem för
sandtallskogens typiska arter. På denna utflykt kommer vi
däremot inte fokusera på matsvamp. Medtag svampkorg,
svampbok och lunch. Ett samarbete med Södra Vätterbygdens
Svampklubb.

Astronomins Dag.
 

Lördag 25/9 kl. 14.00. Industrimuseet Hammarvägen 39
Norrahammar. Info-Per-Olof Jern, tel 0703793325, per-
olof.jern@telia.com
 

Astronom Per Bjerkeli kåserar om vårt solsystem: Från
begynnelsen till dess slut och astronom Jens Melinder berättar
om Nya ögon mot universums dolda hemligheter - hur James
Webb-teleskopet kommer förändra astronomin (det senare ett
digitalt föredrag). Ett samarbete med Norrahammars Industri &
Bygdemuseum. Fri entré till föredraget men vill någon besöka
museet gäller ordinarie avgifter.

Jönköpings Segelflygklubb*
 

Söndag 26/9 kl.10.00. Samling vid Ödestugu
Segelflygklubbs stuga. Anmälan till Roger Storm,
rogerstorm.rs@gmail.com, 0705465697.
 

Information om flygklubbens verksamhet. Om du även är
intresserad att flyga ring Susanne: 0707421190 och uppge koden
”STF” för ett bra flygpris. Vid stort antal bokningar eller
olämplig väderlek kan flygningen bli flyttad. Kaffe, dricka, glass
samt frysmat för micro finna att köpa. Välkomna.

Dalénmuseet i Stenstorp*
 

Söndag 3/10 kl. 13.00 i Stenstorp eller kl. 11.45 vid
Studiefrämjandet. Det går att ta tåg direkt till Stenstorp
Järnväg. 27 (nuv.tidtab. fr Huskv 11:46) Anmälan senast
20/9: Peter Isoz, 0708869420, peter.isoz@telia.com
 

Gustaf Dalén var känd som en finurlig man och hans företag
AGA hade en fantastisk repertoar av produkter som finns att se
på museet: fyrar, grytor, spisar, bilar, bioprojektorer, radio, tv
osv. och kan t.o.m. ståta med en idag fungerande produkt på
månen! Mer info http://www.dalenmuseet.se/

Grenåsa Byggnadsvård, Tenhult.
 

Dag och tid ej bestämd*. Samling söder om Tenhult,
Grenåsa Byggnadsvård, Tenhult. Info: Anders Larsson
0761764940 anderslarsson205@gmail.com
 

Grenåsa Byggnadsvårdsbutik nära Jönköping startades år 2020. I
denna veva kom dels två av de gamla gårdarna i Grenåsa, dels
lagret på Qvarnarp Byggnadsvårdsbutik i Eksjö, ut till försäljning.
Företaget är alltså en lycklig kombination av en ovanligt
välbevarad by och en ovanligt välsorterad butik. Ledordet för
företaget är resurshushållning. Simon Jonegård välkomnar oss
samt berättar om företaget. Medtag fika.

Aktiviteter utan bestämd dag.
 

På grund av pandemin har vi svårt att boka tider för en del
aktiviteter, föreningen lägger ut  i månadsbrev och sociala
medier ändringar eller tillägg. Meddela föreningen om du
saknar månadsbrev, mejl adress krävs.

KONTAKT:
 

Mejl: stfsodravatterbygden@stfturist.se
Hemsida: www.svenskaturistforeningen.se/
stfsodravatterbygden
 

Facebook: www.facebook.com/pg/StfSodraVatterbygden
 

Instagram: www.instagram.com/stf_sodravatterbyggden/
 

Twitter: https://twitter.com/Sodravatbygdstf

* = anmälan till aktiviteten.
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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.


