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OKTOBER 
 

Hej! 

Hoppas att ni alla har haft en härlig sommar. Vet att några av er har varit i fjällvärlden både 

som stugvärdar och vandrat på egen hand. Vi har inte fått in någon rapport om att vi haft 

någon medlem som jobbat som färdledare. 

Det senaste Nyhetsbrevet kom i mars, så det har varit ett stort hopp mellan vår information till 

er. Det beror till stor del på att halva styrelsen har varit fullt upptagna med förberedelser och 

genomförande av egna aktiviteter i fjällen. Eva G som stugvärd i Sälka och Eva J har 

tillbringat drygt tre månader på vandrande fot. Men den som väntar på något gott osv. Här 

kommer årets tredje Nyhetsbrev. 

 

 

HÖSTTRÄFFEN 

I år var vi tillbaka med Höstträffen i vår rätta miljö – fjällvärlden. Träffen genomfördes 7 – 9 

oktober i Grövelsjön, och samlade nio medlemmar. Huvudtemat på årets Höstträff var 

ledarskap och guidning. Till vår hjälp hade vi Björn Jonsson från Experience Grövelsjön. 

Björn hade lagt en heldag utomhus där han gick igenom hur han la upp en tur, saker att tänka 

på mm, och givetvis blev det flera diskussioner under dagen. Tror att båda parter fick ut nya 

idér och tankar efter dagen. Platsen vi besökte var Svarthammartjärnen, eller Lilla Elgåtjønna 

som den heter på kartan. Det var en ny plats för de flesta av oss vilket var en bonus. 

På kvällen grillade vi, och hade en trevlig middag. Här var Lars Svanerud inbjuden och han 

pratade lite om sitt företag samt lite nyheter i området.  Därefter presenterade Gunnar lite om 

vad som händer i omvärlden, och kvällen avslutades med att Eva J berättade om sin Gröna 

bandetvandring på 145 mil från Treriksröset till Grövelsjön. 

Vi som var med var mycket nöjda med helgen. 

 

 

 

 
 

Nöjda färdledare på fjället som omger Elgåtjønna. Här uppe fick vi dra ner mössan över 

öronen, för vinden var ordentligt kylig. 
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        Morgonsol på Båthusberget 

  
                                             Några av deltagarna - Björn Jonsson ledde 

 

Eva och Bozz klarade Gröna Bandet 
 

                
 

              Eva och Bozz under vandring på Gröna bandet. 

 

Vi gratulerar vår ordförande Eva Järkenstedt som med sin trevliga schäferhund Bozz har 

kommit i mål efter sin ca 2,5 månads långa Gröna Bandet-vandring från Treriksröset med 

start 2 juli, ner längs fjällkedjan, till Grövelsjöns fjällstation med målgång 21 september. De 
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passerade bl.a. Pältsa, Abisko, Saltoluokta, Kvikkjokk, Jäkkvik, Ammarnäs, Hemavan, 

Klimpfjäll, Gäddede, Åre, Vålådalen och Fjällnäs på sin 145 mil långa vandring. 

På vandringen utnyttjade de både tält och stugor. Bozz bar sin egen mat, och skötte sig när de 

mötte både ren, varg, ev björn m.m. Proviant skickades i förväg ut med paket till utvalda 

platser. De rapporterade att vädret var inte helt på deras sida, med en hel del regn och blöta.  

Vid mål hade välkomstkommiteén lagt ut ett långt grönt band som Eva och Bozz fick följa de 

sista metrarna fram till fjällstationens entré. Prestationen firades bl.a. med våffla och 

hjortronsylt på Sjöstugan.. Prestationen kommer snart även att synas på en plakett på tavlan i 

fjällstationens entré över de som genomfört vandringen. 

 

 

                           
 

Ett STORT TACK från mig till Er som kommit med glada tillrop under färden. Ett speciellt 

tacktill Thomas för hjälpen med information om sträckor mm samt till Torbjörn för en 

värmande kram efter målgången.  Har även varit roligt att stöta på några av er längs med 

vägen. 

//Eva 
 
 

Vandringens dag 10 september 
Runt om i Sverige ordnade STF och lokalavdelningarna Vandringens dag den 10 september. 

Många vandringar erbjöds både medlemmar och allmänheten. T.ex. Stockholm ordnade fem 

vandringar som alla slutade vid Af Chapman vandrarhem, där fika fanns. 

 

Signaturled Stockholm invigd 
STFs ”Signaturled Stockholm” invigdes 10 september. Den startar i Kalhäll och följer först 

Upplandsleden, går vidare över Järvafältet, genom Ursviks friluftsområde, passerar Överjärva 

gård och Ulriksdal, rundar Brunnsviken, fortsätter över Norra och Södra Djurgården, och 

avslutar vid STF Skeppsholmen vandrarhem. Se STF hemsida och Naturkartan. 

 

Omvärldsbevakning 

 

Fjällnära skogen väster om Grövlan 
I fjol föreslog vi Länsstyrelsen Dalarna att den fina fjällskogen direkt väster om ån Grövlan 

och sjön Grövelsjön, fram till gränsen för Långfjällets naturreservat ska få ett skydd som 

naturreservat. Området är ca 4 km långt och 200-600 meter brett. I närområdet har skett en 

ganska snabb ökning av tomtområden och fritidshus, ökad båtuppläggning, slitage av stigar, 
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tältning på känslig mark, ökad hantering av sopor, toalett, eldning m.m. Det kan inte uteslutas 

att även exploatering sker väster om Grövlan, och att skogsbruk startar om inget görs. 

Linnéstigen och Södra Kungsleden, och även gångbron över Grövlan, finns här som behöver 

säkras för framtiden. Länsstyrelsens meddelade för ett tag sedan att de tar med vårt önskemål 

i den pågående översynen av Långfjällets naturreservat. Vi fortsätter bevaka frågan. 
 

Fjällområdet väster om ån Grövlan föreslås få ett skydd som naturreservat                                            

 
  

 

Talvatisområdet i Jokkmokk 
Som vi tidigare informerat om så arbetar vi för att Talvatisområdet i Jokkmokk ska skyddas 

som naturreservat. Ni har kanske upptäckt den fina miljön kring Talvatissjön och skogen, nära 

Ajtte samemuseum och Fjällträdgården, eller då ni varit på sjön under Jokkmokks marknad. 

Vi ligger på kommunen att de ska fortsätta reservatsbildandet, som startade redan 2008, men 

som därefter tycks mest ha legat stilla. Några få positiva signaler har kommit, men inget 

närmare besked. Inför valet skickade vi brev till de politiska partierna. Vi bevakar frågan 

 

Vi är med i Facebook 
Ni vet väl om att vi har en facebookgrupp som heter ”STF Färdledarna”, där vi då och då 

lägger in information, foton och annat kul. (Vi gillar att ni gillar!). Hjälp oss att hålla sidan 

aktiv genom att komma med egna inlägg. 

 

Leda turer i STFs Lokalavdelningar 
Flera av STFs Lokalavdelningar tar gärna emot nya ledare som kan ordna vandringar m.m. 

Att leda i Lokalavdelningarna är ett bra sätt att behålla sin ledarkompetens. Ta gärna kontakt! 

 

Medlemsavgiften 
Det här medlemsbrevet går ut till alla er som har betalt medlemsavgift i år, och förra året. Ni 

som glömt betala in avgiften i år, gör det så får ni information från oss samt möjlighet att vara 

med på aktiviteterna vår-resp höstträffen. Betala in 200 kr till BG 525-4669 så får ni 

Nyhetsbrevet även i januari. 

 

 

Som avslutning önskar vi Er alla en riktigt härlig höst med många sköna turer ute i 

naturen. 

 

Styrelsen 


