
STF UMEREGIONEN
HÖST- OCH VINTERPROGRAM 2021

Kronörens naturreservat

Långbergskullarnas naturreservat

Norrlands rovdjur

www.svenskaturistforeningen.se/lokalavdelningar

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

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

Kontakter i styrelsen
Undis Englund ordförande 070-226 10 93
Karin Hjalmarsson sekreterare 073-808 07 65
Rolf Eriksson kassör 072-235 09 29
Calle Hallgren 070-554 49 28
Helene Svensson 073-064 23 31
Anette Rothman Jonsson 070-321 92 91
Eva Granberg 070-241 52 32
Lennart Johansson 072-535 72 05

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/stfumeregionen
E-mail: stfumeregionen@stfturist.se

Plusgironr: 82 02 79-8
Swish: 123 166 9126

Facebook: www.facebook.com/Umeregionen

Org.nr.: 894002-3438

Välkommen till lokalavdelningen
 

Vår lokalavdelning, med drygt 400 medlemmar, erbjuder ett
varierat utbud av aktiviteter. Programmen innehåller en
blandning av naturupplevelser, intressanta föredrag och
studiebesök. Vi gör vandringar längs leder i närområdet samt
utforskar våra många naturreservat, där Vindelfjällen är ett
återkommande besöksmål.

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 Stora Fjäderägg 070-691 72 20
Vandrarhem, Naturskönt läge
på en ö

logi@storafjaderagg.se

STF Hotell Forsen 093-33 97 00
Naturskön miljö vid kanten av
Vindelforsarna

info@hotellforsen.se
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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

OBS! Vår samlingsplats för samåkning från Umeå vid
angiven starttid är P-platsen V om jvstn Umeå C, nära
stationshuset. Aktiviteterna är gratis för medlemmar,
övriga 50 kr. UFH=Umeå Folkets Hus

COVID-19 och aktiviteter
 

Kan vi inte genomföra en aktivitet på ett säkert sätt, väljer vi att ställa
in den. Information om detta ges genom e-post, lokalavdelningens
hemsida och Facebook-sida.

Hummelholm- slåtterängar i kulturbygd
 

Lördag 14 Augusti kl. 10.00. Samling vid P-plats
Naturreservatet Hummelholm. Samåkning från Umeå kl.
09.15.
Info: Eva Granberg 070-241 52 32
 

Vi är med vid höstens första slåtter för att behålla den genuina floran
och främja biologisk mångfald. Under guidning av Christer
Johansson, Hummelholms Kulturförening får vi veta mer om den
gamla byn och det kulturbevarande arbetet.

Vandringens dag- Öreälvsleden
 

Lördag 11 September kl. 09.30-17.00. Samåkning.
Info: John Cumberbatch 070-307 87 08
 

I år görs en storsatsning på att rusta upp vandringslederna längs
Lögdeälven och Öreälven. På Vandringens dag vandrar vi 9 km längs
den nya dragningen av Öreälvsleden från Alvik söder om Öre till
udden vid Tjäruskäret.

Vandring Kronörens naturreservat
 

Söndag 26 September kl. 10.00-17.00. Samåkning.
Info: Ingemar Nilsson 070-636 56 50
 

Vi vandrar 6 km över bergshällor förbi vackra tjärnar och ut på en
stenstrand vid havet. En extra utflykt för de som vill är en kort bilresa
till Drivören där en 2 km stig leder över klapperstensfält med
fornlämningar till en vacker strandäng.

Vandring Långbergskullarnas naturreservat
 

Lördag 9 Oktober kl. 10.00-16.00. Samåkning.
Info: John Cumberbatch 070-307 87 08
 

Långbergskullarna erbjuder spännande terräng med stora
klapperstensfält, skrevor, grottor och stora flyttblock. Under
guidning av Hans Ivarsson, geovetare, följer vi en 6 km stig förbi
Aldertjärn med ett vindskydd till toppen av berget.

Vandring Tio Toppar Tavelsjö
 

Söndag 17 Oktober kl. 10.00-17.00. Samåkning.
Info: John Cumberbatch 070-307 87 08
 

Vi gör ett återbesök till bergen kring Tavelsjö då vi har flera toppar
kvar att bestiga. Vi åker bil mellan respektive vandring. Hur
många toppar vi kommer upp på beror på väder och vind!

Forntida utflyktsmål i Umeås närhet
 

Onsdag 27 Oktober kl. 18.30. Plats UFH.
Info: Helene Svensson 073-064 23 31
 

Umeå med omnejd har en rik historia och det finns otaliga
historiska spår. Gabriel Runeby, Umeå universitet berättar om
Umeås förhistoria och ett flertal platser, på promenads- eller
cykelavstånd, som har sin början för 6000 år sedan.

Norrlands rovdjur
 

Måndag 15 November kl. 18.30-20.00. Plats UFH
Info: Eva Granberg 070-241 52 32
 

Michael Schneider, Länsstyrelsen Västerbotten, kommer att
berätta om bl.a. inventering och förökning bland rovdjuren i
Norr- och Västerbotten.

Holmöarna- Kvarkens artrika pärla
 

Onsdag 1 December kl. 18.30-20.00. Plats UFH.
Info: Calle Hallgren 070-554 49 28
 

Docent Per Hansson berättar om öarnas mångfald av habitat som
ger fantastisk diversitet. Per bor året runt på Holmön och
kartlägger flora och fauna genom fältfotografering och
artbestämning.

Gröna bandet igen
 

Måndag 17 Januari kl. 18.30-20.00. Plats UFH.
Info: Undis Englund 070-226 10 93
 

STF Umeregionens ordförande Undis Englund berättar om sitt
Gröna band genom Sveriges fjällkedja, från Abisko till Grövelsjön
sommaren 2021.

Årsmöte 2022
 

Onsdag 9 Februari kl. 18.30. Plats UFH.
Info: Undis Englund 070-226 10 93
 

Efter avslutade förhandlingar bjuder STF Umeregionen 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.


