
STF Sundsvall-Timrå
Sommar och Höstprogram 2021

Paddling i Ljustorpsån

Vandring Höga Kusten

Fåglar i fjällen

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/stfsundsvall-timra

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

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

Kontakter i styrelsen
Anders Norberg ordförande 073-1570585
Maj Johansson v.ordförande 070-6303059
Eva Norén sekreterare 076-8064104
Hans Jonsson kassör 070-2133008
Leena Hedman 070-2571070
Guy Karlsson 070-6276868
Per-Olof Andreasson 070-6956222
Erik Svensson 070-3350285

Samåkning
 

Vi rekommenderar 10 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/stfsundsvall-timra

E-mail: stfsundsvalltimra@stfturist.se

Plusgironr: 431 35 45 - 8

Swish: 1233461571

Välkommen till lokalavdelningen
 

Lokalavdelningen försöker på alla sätt leva upp till mottot
"Känn din bygd" och arrangerar olika studiebesök och
utflykter. Varje år genomförs besök ute hos konstnärer, i
kyrkor och på industrier. Vi har också dagsaktiviteter ute i
skogen, historievandringar i landskapet, vandringar och
fjällresor vinter och höst.

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.

Coronapandemin
 

Vi följer löpande rekommendationer och riktlinjer från STF
centralt och Folkhälsomyndigheten. Ändringar i
programmet kan därför komma att göras med kort varsel om
situationen förändras när det gäller smittspridningen.

För samtliga aktiviteter gäller begränsat antal deltagare och
att man måste anmäla sig. Kontakta gärna aktivitetsansvarig
eller någon i styrelsen om du känner dig osäker inför en viss
aktivitet.
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AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021

Gemensamt för alla aktiviteter
 

Deltagaravgift är 40:-/pers. om inte annat anges
Betalas med swish till nr. 1233461571 eller kontant på plats
Obligatorisk anmälan via tel eller sms
Begränsat antal deltagare. Samlingsplats se resp. aktivitet
 
 

På grund av de restriktioner som gäller för
coronapandemin kan det ske förändringar i programmet.
 
 

Ev. möjlighet till samåkning får du besked om vid anmälan.
 
 

Du som är STF-medlem, anmäl dig till våra e-postutskick så
får du både påminnelser om kommande aktiviteter och
information om eventuella förändringar i programmet.
Skicka din e-postadress till oss på:
stfsundsvalltimra@stfturist.se

Vandring Lörudden - Lortesand - Telefonviken
 

Söndag 8 augusti
Samling vid Lörans parkering kl. 13.00
Info och anmälan: Maj Johansson 070-6303059, Hans
Jonsson 070-2133008   Maxantal 15 pers.
Anmälan senast 1 aug. Kostnad 40:-
 

Vi börjar med att vandra runt i fiskeläget tittar på kapellet och i
muséet. Sedan går vi längs havet ner till badviken Lortesand och
vidare till Telefonviken. Turen blir ca. 5 km t.o.r. Ta med fika.
Avsluta dagen med middag/fika på Restaurang Lörudden, för
den som vill!

Paddling i Ljustorpsån
 

Lördag 14 augusti
Samlingsplats: Lögdö kanotuppställningsplats kl. 10.00
Info och anmälan: Leena Hedman 070-2571070, Eva Norén
076-8064104
Maxantal 8 pers.  Anmälan senast 11 aug. Kostnad 200:-
 

Paddla kanot genom Ljustorp med grönskande natur och
jordbruksmark. 2 pers. i varje kanot. Vi startar på Ljustorps
idrottsplats kl. 10.30 och avslutar dagen efter ca. 5 timmar i
kanot. Flytväst ingår. Ta med eget fika och badkläder om du vill
ta ett dopp under färden.

Galtströms bruk
 

Onsdag 18 augusti
Samling vid Galtströms café kl. 11.00
Info och anmälan: Maj Johansson 070-6303059, Leena
Hedman 070-2571070
Maxantal 20 pers.  Anmälan senast 9 aug. Kostnad 150:-
 

Medelpads första, största och sista järnbruk. Följ med på en
historisk vandring med guide.
Ta med fika eller besök Galtströms café som är öppet.

Vandring Höga Kusten
 

Lördag 21 augusti
Samlingplats vid Hörsångs camping kl. 09.30 (ca. 1,5
timmes körning från Sundsvall)
Info och anmälan: Hans Jonsson 070-2133008, Anders
Norberg 073-1570585
Maxantal 12 pers. Anmälan senast 15 aug. Kostnad 40:-
 

Vi gör en heldagsutflykt till Nora i södra delen av Höga Kusten.
Vandringen går från Hörsångs camping till Jon-Nilsberget och
Nipstugan ca 13 km.  Utrustning för vandring i skogsterräng,
utelunch och tänk på att ta med vatten.

Fjällresa till Skarvruet / Tänndalen
 

Fredag 27 - Söndag 29 augusti
Samling i Skarvruet till middagen.  Info och anmälan:      
Guy Karlsson 070-6276868, Börje Angerud 070-6284007
Begränsat antal deltagare  Anmälan senast 5 aug.    
 Kostnad 2500:- inkl. logi i 2-bädds-rum, frukost, lunchpaket
och middagar för 2 dygn samt sänglinne och slutstäd.
 

Fjällhelgresan går till Skarvruet i Tänndalen där vi kommer att bo
och göra dagsturer i härliga Härjedalsfjällen

Fjällvandring Jämtlandstriangeln
 

Söndag 5 - onsdag 8 september
Samling Storulvån den 5/9 kl. 19.00
Info och anmälan: Maj Johansson 070-6303059
Maxantal 8 pers.  Anmälan senast 1 aug.
Kostnad 2200:- inkl. logi 3 nätter samt tre-rätters middag på
Blåhammaren. Betalas senast 4 aug.
 

Vi gör en härlig höstvandring från Storulvån till Blåhammaren
vidare till Sylarna och tillbaks till Storulvån. 3 vandringsdagar
total längd 47 km. Etappernas längd är 12-18 km

Vandring i Mjällådalen
 

Söndag 12 september kl. 10.00
Samlingsplats: bestäms vid senare tillfälle
Info och anmälan: Leena Hedman 070-2571070, Hans
Jonsson 070-2133008
Maxantal 20 pers. Kostnad 40:- Anmälan senast 7 sept.
 

Elisabeth Nilsson tar med oss till en vandring i Mjällådalens
fantastiska natur, som bjuder på historiska minnen och intressant
geologi. Se gärna hemsidan: http://mjalladalen.se/tag/
naturreservat/

Domkyrkan och Bilmuséet i Härnösand
 

Lördag 18 September
Samlingsplats: Domkyrkan i Härnösand kl. 09.30
Info och anmälan: Guy Karlsson 070-6276868, Per-Olof
Andreasson 070-6956222 Begränsat antal deltagare
 Anmälan senast 12 sept.
Kostnad 120:- Lunch tillkommer
 

Första utflyktsmålet blir Domkyrkan och efter guidning där tar vi
en lättare lunch innan vi besöker Härnösands Bilmuseum som är
Sveriges största.

Svamputflykt
 

Söndag 26 september kl. 10.00
Samlingsplats: meddelas senare, när vi vet hur svampåret
blir.   Info och anmälan: Maj Johansson 070-6303059, Guy
Karlsson 070-6276868
Maxantal 15 pers. Kostnad 100:- Anmälan senast 13 sept.
 

Svampkonsulent Kristiina Oikari informerar, vi plockar svamp
och fikar och får sedan en genomgång av plockade svampar.
Ta med: korg, kniv och fika

Utflykt till konstnär Åsa Farm i Norrfjolsta
 

Söndag 3 oktober
Samling hos konstnären kl. 14.00 Vägbeskrivning fås vid
anmälan. Info och anmälan: Eva Norén 076-8064104,
Per Olof Andreasson 6956222
Maxantal 15 pers. Kostnad 40:- Anmälan senast 26 sept.
 

Vi gör en utflykt till Norrfjolsta och besöker Åsa Farm i hennes
hem. Hon berättar om sin verksamhet i skinnhantverk och visar
sina alster. Åsa har haft utställningar på Kulturmagasinet,
Liljevahls och Nordiska muséet. Vi bjuds på kaffe och får även ta
del av hennes måleriarbeten.

Hemsö Fästning
 

Lördag 23 oktober
Samlingsplats: Hemsö fästning kl. 12.00
Om samåkning är möjligt Nytorget kl. 11.00
Info och anmälan: Guy Karlsson 070-6276868,
Begränsat antal deltagare.  Anmälan senast  
Kostnad 200:- inkl. lunch
 

Vi gör ett guidat studiebesök på ett av landets bäst bevarade
Försvarshemligheter. Efter guidningen äter vi lunch på
fästningens restaurang.

Torka mat
 

Onsdag 3 november kl. 18.00
Lokal meddelas i tid till de anmälda deltagarna.
Info och anmälan Anders Norberg 073-1570585
Maxantal 15 pers.
Kostnad 40:- Anmälan senast 28 okt.
 

Har du tröttnat på frystorkat? - Torka själv!
Med erfarenhet från många vandrings och fjällturer kommer
Anders Norberg att visa hur man kan torka mat med enkla
medel. Det behöver inte alls vara särskilt besvärligt men det blir
väldigt mycket godare än man kan tro.

Fåglar i fjällen
 

Torsdag 11 november kl. 18.00
Lokal meddelas i tid till de anmälda deltagarna.
Info och anmälan: Eva Norén 076-8064104,
Maxantal 20 pers. Kostnad 60:-  Anmälan senast 4 okt.
 

Favorit som ställdes in ifjol. Peter Berglund berättar och visar
bilder. Peter har gjort många inventeringar av fåglar i vår fjällvärld
och vi får ta del av hans kunskap och upplevelser från hans resor.

Julgröt
 

Lördag 11 december kl. 16.00
Lokal meddelas i tid till de anmälda deltagarna.
Info och anmälan: Anders Norberg 073-1570585,
Maxantal 40 pers. Kostnad 150:- Anmälan senast 4 dec.
 

Vi avslutar terminen med en trevlig kväll tillsammans. Julgröt och
skinkmacka, kaffe och kaka. Lotteri med fina vinster och prel.
bildvisning.

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

Gemensamt för alla aktiviteter
 

Deltagaravgift är 40:-/pers. om inte annat anges
Betalas med swish till nr. 1233461571 eller kontant på plats
Obligatorisk anmälan via tel eller sms
Begränsat antal deltagare. Samlingsplats se resp. aktivitet
 
 

På grund av de restriktioner som gäller för
coronapandemin kan det ske förändringar i programmet.
 
 

Ev. möjlighet till samåkning får du besked om vid anmälan.
 
 

Du som är STF-medlem, anmäl dig till våra e-postutskick så
får du både påminnelser om kommande aktiviteter och
information om eventuella förändringar i programmet.
Skicka din e-postadress till oss på:
stfsundsvalltimra@stfturist.se

Vandring Lörudden - Lortesand - Telefonviken
 

Söndag 8 augusti
Samling vid Lörans parkering kl. 13.00
Info och anmälan: Maj Johansson 070-6303059, Hans
Jonsson 070-2133008   Maxantal 15 pers.
Anmälan senast 1 aug. Kostnad 40:-
 

Vi börjar med att vandra runt i fiskeläget tittar på kapellet och i
muséet. Sedan går vi längs havet ner till badviken Lortesand och
vidare till Telefonviken. Turen blir ca. 5 km t.o.r. Ta med fika.
Avsluta dagen med middag/fika på Restaurang Lörudden, för
den som vill!

Paddling i Ljustorpsån
 

Lördag 14 augusti
Samlingsplats: Lögdö kanotuppställningsplats kl. 10.00
Info och anmälan: Leena Hedman 070-2571070, Eva Norén
076-8064104
Maxantal 8 pers.  Anmälan senast 11 aug. Kostnad 200:-
 

Paddla kanot genom Ljustorp med grönskande natur och
jordbruksmark. 2 pers. i varje kanot. Vi startar på Ljustorps
idrottsplats kl. 10.30 och avslutar dagen efter ca. 5 timmar i
kanot. Flytväst ingår. Ta med eget fika och badkläder om du vill
ta ett dopp under färden.

Galtströms bruk
 

Onsdag 18 augusti
Samling vid Galtströms café kl. 11.00
Info och anmälan: Maj Johansson 070-6303059, Leena
Hedman 070-2571070
Maxantal 20 pers.  Anmälan senast 9 aug. Kostnad 150:-
 

Medelpads första, största och sista järnbruk. Följ med på en
historisk vandring med guide.
Ta med fika eller besök Galtströms café som är öppet.

Vandring Höga Kusten
 

Lördag 21 augusti
Samlingplats vid Hörsångs camping kl. 09.30 (ca. 1,5
timmes körning från Sundsvall)
Info och anmälan: Hans Jonsson 070-2133008, Anders
Norberg 073-1570585
Maxantal 12 pers. Anmälan senast 15 aug. Kostnad 40:-
 

Vi gör en heldagsutflykt till Nora i södra delen av Höga Kusten.
Vandringen går från Hörsångs camping till Jon-Nilsberget och
Nipstugan ca 13 km.  Utrustning för vandring i skogsterräng,
utelunch och tänk på att ta med vatten.

Fjällresa till Skarvruet / Tänndalen
 

Fredag 27 - Söndag 29 augusti
Samling i Skarvruet till middagen.  Info och anmälan:      
Guy Karlsson 070-6276868, Börje Angerud 070-6284007
Begränsat antal deltagare  Anmälan senast 5 aug.    
 Kostnad 2500:- inkl. logi i 2-bädds-rum, frukost, lunchpaket
och middagar för 2 dygn samt sänglinne och slutstäd.
 

Fjällhelgresan går till Skarvruet i Tänndalen där vi kommer att bo
och göra dagsturer i härliga Härjedalsfjällen

Fjällvandring Jämtlandstriangeln
 

Söndag 5 - onsdag 8 september
Samling Storulvån den 5/9 kl. 19.00
Info och anmälan: Maj Johansson 070-6303059
Maxantal 8 pers.  Anmälan senast 1 aug.
Kostnad 2200:- inkl. logi 3 nätter samt tre-rätters middag på
Blåhammaren. Betalas senast 4 aug.
 

Vi gör en härlig höstvandring från Storulvån till Blåhammaren
vidare till Sylarna och tillbaks till Storulvån. 3 vandringsdagar
total längd 47 km. Etappernas längd är 12-18 km

Vandring i Mjällådalen
 

Söndag 12 september kl. 10.00
Samlingsplats: bestäms vid senare tillfälle
Info och anmälan: Leena Hedman 070-2571070, Hans
Jonsson 070-2133008
Maxantal 20 pers. Kostnad 40:- Anmälan senast 7 sept.
 

Elisabeth Nilsson tar med oss till en vandring i Mjällådalens
fantastiska natur, som bjuder på historiska minnen och intressant
geologi. Se gärna hemsidan: http://mjalladalen.se/tag/
naturreservat/

Domkyrkan och Bilmuséet i Härnösand
 

Lördag 18 September
Samlingsplats: Domkyrkan i Härnösand kl. 09.30
Info och anmälan: Guy Karlsson 070-6276868, Per-Olof
Andreasson 070-6956222 Begränsat antal deltagare
 Anmälan senast 12 sept.
Kostnad 120:- Lunch tillkommer
 

Första utflyktsmålet blir Domkyrkan och efter guidning där tar vi
en lättare lunch innan vi besöker Härnösands Bilmuseum som är
Sveriges största.

Svamputflykt
 

Söndag 26 september kl. 10.00
Samlingsplats: meddelas senare, när vi vet hur svampåret
blir.   Info och anmälan: Maj Johansson 070-6303059, Guy
Karlsson 070-6276868
Maxantal 15 pers. Kostnad 100:- Anmälan senast 13 sept.
 

Svampkonsulent Kristiina Oikari informerar, vi plockar svamp
och fikar och får sedan en genomgång av plockade svampar.
Ta med: korg, kniv och fika

Utflykt till konstnär Åsa Farm i Norrfjolsta
 

Söndag 3 oktober
Samling hos konstnären kl. 14.00 Vägbeskrivning fås vid
anmälan. Info och anmälan: Eva Norén 076-8064104,
Per Olof Andreasson 6956222
Maxantal 15 pers. Kostnad 40:- Anmälan senast 26 sept.
 

Vi gör en utflykt till Norrfjolsta och besöker Åsa Farm i hennes
hem. Hon berättar om sin verksamhet i skinnhantverk och visar
sina alster. Åsa har haft utställningar på Kulturmagasinet,
Liljevahls och Nordiska muséet. Vi bjuds på kaffe och får även ta
del av hennes måleriarbeten.

Hemsö Fästning
 

Lördag 23 oktober
Samlingsplats: Hemsö fästning kl. 12.00
Om samåkning är möjligt Nytorget kl. 11.00
Info och anmälan: Guy Karlsson 070-6276868,
Begränsat antal deltagare.  Anmälan senast  
Kostnad 200:- inkl. lunch
 

Vi gör ett guidat studiebesök på ett av landets bäst bevarade
Försvarshemligheter. Efter guidningen äter vi lunch på
fästningens restaurang.

Torka mat
 

Onsdag 3 november kl. 18.00
Lokal meddelas i tid till de anmälda deltagarna.
Info och anmälan Anders Norberg 073-1570585
Maxantal 15 pers.
Kostnad 40:- Anmälan senast 28 okt.
 

Har du tröttnat på frystorkat? - Torka själv!
Med erfarenhet från många vandrings och fjällturer kommer
Anders Norberg att visa hur man kan torka mat med enkla
medel. Det behöver inte alls vara särskilt besvärligt men det blir
väldigt mycket godare än man kan tro.

Fåglar i fjällen
 

Torsdag 11 november kl. 18.00
Lokal meddelas i tid till de anmälda deltagarna.
Info och anmälan: Eva Norén 076-8064104,
Maxantal 20 pers. Kostnad 60:-  Anmälan senast 4 okt.
 

Favorit som ställdes in ifjol. Peter Berglund berättar och visar
bilder. Peter har gjort många inventeringar av fåglar i vår fjällvärld
och vi får ta del av hans kunskap och upplevelser från hans resor.

Julgröt
 

Lördag 11 december kl. 16.00
Lokal meddelas i tid till de anmälda deltagarna.
Info och anmälan: Anders Norberg 073-1570585,
Maxantal 40 pers. Kostnad 150:- Anmälan senast 4 dec.
 

Vi avslutar terminen med en trevlig kväll tillsammans. Julgröt och
skinkmacka, kaffe och kaka. Lotteri med fina vinster och prel.
bildvisning.

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.


