
STF Sollefteå
Höst- vinterprogram 2021

Dagsutflykt till Ulvön

Nipstadsmarschen

Rosa Bussarrna

www.svenskaturistforeningen.se/lokalavdelningar

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning
 

Lokalavdelningen leds av medlemmar som jobbar ideellt med
att berika sin egen och andras  fritid. Du kanske själv har
idéer och tips om lokal verksamhet eller specialintresse som
kan ge upphov till aktivitet. Belöningen blir bland annat
upplevelser, nya vänner och bra föreningsutbildning. Vill du
engagera dig i lokalavdelningen så hör av dig till någon av oss
i styrelsen eller skicka ett mejl till stfsolleftea@ stfturist.se.

Kontakter i styrelsen
 

Lille-Mor Westerlund 070-6807398
Kent Sjödahl 070-3789817
Majvor Forsberg 073-0548758
Inger Knutsen 070-6562764
Karl-Gustav Ström 070-6981559
Kent Edin 070-6702688
Carin Edin  070-6702688
Hans-Olof Anderson 070-2428738
Monica Sellin 070-6278741
Monica Westman 070-5767351

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfsolleftea

E-mejl:  stfsolleftea@ stfturist.se

Plusgirokonto:  4793242-1

Samåkning
Vi rekommenderar 8 kr/mil och passagerare.

Välkommen till lokalavdelningen
 

Hör av dig tilll någon av oss i styrelsen så ansluter vi dig, ring
eller skick ett mejl till stfsolleftea@ stfturist.se.

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.

Vandringsguider
Carin och Kent Edin, 070-6702688

Hågestaön
På Hågestaön i Solleftå finns vandringsled runt hela ön, ca 2
km. Där finns även ett utegym och paragym samt grillplatser.

Friluftsfrämjandet har sin Mullestuga på Hågestaön med
olika aktiviteter, bland annat motionsbingo och
Mulleverksamhet för barn under sommaren.

Vid snötillgång på vintern finns även skidspår.
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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 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021

Dagsutflykt till Ulvön
 

Lördag 7 augusti kl. 06.45, avresa från Centrumplan till
Köpmanholmen.
 

Vi anländer Ulvön kl. 09.30 med Mf Minerva. Guidning vid gamla
kapellet och kyrkan, därefter egen tid. Avresa från Ulvön kl. 15.30,
kommer åter till Köpmanholmen kl. 17.30.
 

Bindande anmälan senast 5 juli till Kent Edin, 070-6702688.
Pris 230 kr för medlem, icke medlem 280 kr, insättes på vårt konto
pg. 4793242-1. Vid samåkning betalas 150 kr direkt till chauffören.

Nipstadsmarschen "Kvällsvandring"
 

Fredag 20 augusti kl. 18.00, Sollefteå camping, Cupolen.
 

Vandring 11 km från Risön upp mot Remsle, fortsätter där på
grusvägarna och kommer tillbaka över Västra skogen och åter till
Risön. Fika serveras efter ungefär halva sträckan.
Pris: 40 kr (inkl. fika).
 

Upplysningar: Carin och Kent Edin, 070-6702688.

Nipstadsmarschen
 

Lördag 21 augusti, Sollefteå camping, Cupolen.
 

Start kl.08.00: Nipleden runt = 27 km,
Start kl. 10.00: Vandring 6 km som går ner efter älven och upp mot
Bruket, eller
16 km som går Granvågsvägen upp till Forshyddan, in på Nipleden
och följer den tillbaka till Risön.
 

Pris: 20 kr för 6 km och 40 kr för 16 km, då ingår fika på Notön.
27 km kostar 50 kr, då ingår smörgås, soppa mm. uppe i Ed och på
Notön.
 

Upplysningar: Carin och Kent Edin, 070-6702688.

Nipstadsmarschen
 

Söndag 22 augusti, Sollefteå camping, Cupolen.
 

Start kl. 08.00: Vandring 23 km.
Start kl.10.00: Vandring 6 km eller 13 km ner efter älven, Bruket etc.
 

Pris: 20 kr för 6 km och 40 kr för 13 km, då ingår fika vid
Spannsjövägen.
23 km kostar 50 kr, då ingår smörgås, soppa mm. uppe på Remsle
och vid Spannsjövägen.
 

Upplysningar: Carin och Kent Edin, 070-6702688.

Vandringens dag
 

Lördag 11 september kl. 11.00 - 14.00, Hågestaön.
 

STF avdelningar runt om i landet anordnar denna dag olika
vandringar. Här i Sollefteå samlas vi på Hågestaön för vandring 2
eller 5 km. Speciell slinga för barnen, där vi bjuder på en liten
överraskning till de som gått den.
 

Information om medlemskap i STF och lokalavdelningens arbete.
Besök gärna vårt naturgym, vi visar - ni provar.
 

Kostadsfritt.
 

Upplysningar: Carin och Kent Edin, 070-6702688 och
Lille-Mor Westerlund, 070-6807398.

Vandring i Västra skogen
 

Söndag 19 september kl. 13.00, entré Västra skogen.
 

Vi vandrar valfri slinga: 1,3 km, 2,7 km eller 4,4 km.
Medtag eget fika.
 

Upplysningar: Carin och Kent Edin, 070-6702688.

Vandring i höstmörkret
 

Lördag 2 oktober kl. 16.00.
 

Vandring 11 km.
Start: Nykarlebyvägen 11, Sollefteå.
Kostnad 40 kr inkl. fika och korvgrillning vid Jan Gullik.
Upplysningar : Carin och Kent Edin 070-6702688.

På tur med Rosa bussarna i Sydamerika
 

Tisdag 16 november kl. 18.30, FEKA-gården, stora salen.
 

Monica Sellin berättar och visar bilder från sin fantastiska resa i
Sydamerika.
Kostnad 40 kr inkl. kaffe och smörgås, betalas på plats
Anmälan senast 14 november till Carin Edin, 070-6702688.

Observera!
 

På grund av rådande pandemi så har vi till största delen fokuserat
på utomhusaktiviteter. Vår förhoppning är att smittan lugnar ner
sig och att vi nästa år kan återgå till ett normalare liv och därmed
också ett mer varierat STF-program.

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.


