
STF Umeregionen
Höst- och vinterprogram 2022

Vandringens dag Ammarnäsfjällen

Skogslycka och vilda vägar

Vandring Balberget och Högåsberget

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.
Du är varmt välkommen att engagera dig i 
lokalavdelningens arbete, påverka utbudet 

 hco neteh maskrev alkcevtu tta llit ardib hco
aktiviteter.

Vandringens dag
Den 10 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!
Stötta din lokalavdelning genom att bli 
medlem direkt via oss och betala in din 
första medlemsavgift till lokalavdelningen. 
Du gör det enklast på någon av aktiviteterna 
eller genom att kontakta någon i styrelsen. 
Genom ditt medlemskap är du med och gör 

- ppu nak ardna hco ud tta ås tgiljöm ted  
täcka Sverige, både idag och i morgon.

Medlemsrabatt på tågresor. Som medlem  
i STF får du 10-15% medlemsrabatt på SJ,  
Snälltåget, Vy-tåg och Norrtåg. 

Vuxen 26 år-:  
Ungdom 16-25 år:  
Barn 5-15 år:  
Sambor/Familjepris:  

Rabatt på tågresor

I Svenska Turistföreningen finns ett 60-tal

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
Calle Hallgren vice
ordförande

070-554 49 28

Karin Hjalmarsson sekreterare 073-808 07 65
Rolf Eriksson kassör 072-235 09 29
Kenneth Fredriksson 072-452 38 06
Lollo Sandström 070-174 66 65

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/stfumeregionen
 

E-post: 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 närmare 500 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-boenden
 

Våra boenden ligger långt in i skogen, högt uppe på fjället, i
slutet av grusvägen, där vågorna bryter mot stranden och
elden värmer. De ligger på platser värda en omväg. Vi har
personliga, hållbara, genuina boenden som gör det möjligt
för dig att upptäcka Sverige. Och har du sett ett, då har du
inte sett alla. Välkommen till STF – ett annat sätt att bo.
 
Hitta ditt nästa boende här:
www.svenskaturistforeningen.se/hitta/?boende
 

STF Stora Fjäderägg
Vandrarhem, Naturskönt låga på en ö
070-691 72 20, logi@storafjaderagg.se
 

STF Hotell Forsen
Naturskön miljö vid kanten av Vindelforsarna
0933-397 00, info@hotellforsen.se
 

STF Berguddens Fyrvaktarbostäder
Enkelt och avskilt med utsikt över havet och Norra kvarken
070-578 55 68, berguddensfyr@gmail.com

STF – vägen till äventyret Sverige
 

STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka
246 000 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
lokal avdelning blir du medlem via oss. Du kan också bli
medlem på ett boende, STFs medlemsservice 08-463 22 70
 eller via www.svenskaturistforeningen.se.



AKTIVITETER HÖSTEN/VINTERN 2022 AKTIVITETER HÖSTEN/VINTERN 2022 AKTIVITETER HÖSTEN/VINTERN 2022 AKTIVITETER HÖSTEN/VINTERN 2022

OBS! Samlingsplats för samåkning från Umeå vid angiven 
starttid är P-platsen V jvstn Umeå C. Aktiviteterna är gratis för 
medlemmar om ej annat anges, övriga 50 kr. UFH=Umeå Folkets 
Hus. Anmälan tidigast 2 veckor före respektive aktivitet med 
undantag för Vandringens dag Ammarnäsfjällen.

 

 

Vandring Öreälvsleden, Tallberg-Storforsen t.o.r. 
Söndag 21 augusti kl. 09.30-17.00. Samåkning.
 

Anmälan/Info: Ingemar Nilsson 070-636 56 50

Vi startar i Tallberg som har tre olika järnvägsbroar från olika 
epoker över Öreälven. Vi följer den lättvandrade leden ca 5 km 
till mäktiga Storforsen. Retur samma väg.

 

 

Vandringens dag Järnäsklubb
Lördag 10 september kl. 10.00-16.00. Samåkning. 
 

Anmälan/Info: Kenneth Fredriksson 072-452 38 06

På väg till Järnäsklubb gör vi ett uppehåll vid Torsmyran 
naturreservat. Framme vid sydspetsen av Järnäshalvön strövar vi 
omkring på stigar förbi klippor och skär till ’berget’ varifrån 
utsikten är fin över Nordmalingsfjärden. Sedan utforskar vi 
stigen förbi SMHIs väderstation samt en gammal fyr. Totalt 5 
km vandring.

 

 

Vandringens dag Ammarnäsfjällen
Fredag 9-söndag 11 September.
Anmälan/Info: John Cumberbatch 070-307 87 08
OBS! Obligatorisk anmälan!
 

Sista anmälningsdag 25 augusti.
Vi gör en flerdagarstur till de  vackra Ammarnäsfjällen. Efter 
ankomst till Ammarnäs vid lunchtid vandrar vi 8 km till

Aigertstugan. Sedan finns två möjligheter- dagsturer på fjället 
med ytterligare en övernattning i Aigertstugan eller vandring 
vidare 19 km längs Kungsleden och övernattning i Servestugan. 
Hemfärd på söndag eftermiddag. Deltagarna bekostar själva resa, 
mat och logi. Mer information fås efter anmälan.

 

Bygdeå kyrka och naturreservatet Klubben
 

Lördag 24 September kl. 09.30-16.00. Samåkning.
Anmälan/Info: Undis Englund 070-226 10 93
 

Vi gör ett guidat studiebesök i Bygdeå medeltidskyrka som är en 
av övre Norrlands äldsta stenkyrkor och byggdes 1539. Efteråt 
åker vi till naturreservatet Klubben, vid Rickleåns mynning i 
havet. Vandringen leds av Sofia Hedendahl som kommer att 
prata om varför naturen har en sådan positiv och lugnande effekt 
på vår hälsa.

 

 

Familjeskogsbruk i praktiken
Lördag 1 oktober kl. 10.00-16.00. Samåkning.
Anmälan/Info: Ingemar Nilsson 070-636 56 50, 
nilsson09032377@hotmail.com
 

OBS! Obligatorisk anmälan. Max 25 deltagare!
Skogsbrukare Svarte Svartling i Norrfors visar oss sin skog. Han 
har prövat olika skötselmetoder och naturhänsyn som vi får 
studera effekterna av på plats i skogen. Plockhuggning/blädning, 
kalavverkning, hyggesbränning, plantering, frösådd m.m.

 

 

Vandring Balberget och Högåsberget
Söndag 9 oktober kl. 09.30-16.00. Samåkning.
 

Anmälan/Info: John Cumberbatch 070-307 87 08

Vi åker till Bjurholm och vandrar uppför en brant stig till toppen

av Balberget varifrån vi får fin utsikt över skogslandskapet. Sedan 
följer vi stigen under bergets brant förbi Sveriges nordligaste 
hasselbuske. Vandringen fortsätter till Högåsberget där det finns 
en raststuga med utsikt över Öreälvens djupa dalgång. Totalt ca 
10 km vandring.

 

 

Vandring Krogberget och Långforsen, Vindelälven 
Söndag 23 oktober kl. 09.30-16.00. Samåkning.
 

Anmälan/Info: Undis Englund 070-226 10 93

Vi börjar med vandring på Krogberget och dess branta stup, en av 
tio toppar vid Tavelsjön. Sedan fortsätter vi till Selet där vi 
vandrar längs med Långforsen ner mot Vännforsbäck medan vi 
njuter av Vindelälvens brus.

 

 

Husen som överlevde Umeå
Onsdag 9 november kl. 18.30. Plats UFH.
 

Anmälan/Info: Karin Hjalmarsson 073-808 07 65

Bo Sundin, tidigare länsantikvarie, berättar utifrån 35 
byggnadsminnen i Umeå kommun. Reflektioner om staden och 
de kringliggande industriella miljöerna under tidsperioden 
1761-1961.

 

 

Skogslycka och vilda vägar
Onsdag 23 november kl. 18.30. Plats UFH
 

Anmälan/Info: Karin Hjalmarsson 073-808 07 65

Rolf Segerstedt, naturfotograf och skribent från Umeå, kommer 
att visa bilder och berätta om vilda möten med djur och fåglar i 
skog och fjäll. Han utgår från två böcker han skrivit på samma 
tema, varav en av böckerna om turer i fjällen kommit från trycket 
i början av november.

 

Sune Jonsson - lyriker och realist
Onsdag 7 december kl. 18.30. Plats UFH.
 

Anmälan/Info: Undis Englund 070-226 10 93

Filmvisning och föredrag om Sune Jonssons litterära skapande. 
Västerbottens museums fotograf Petter Engman och curator 
Alexandra A. Ellis berättar om sitt arbete med kortdokumentären 
Dokumentaristen som fokuserar på Sune Jonssons litterära 
gärning.

 

 

Årsmöte 2023 med bildvisning
Onsdag 8 februari 2023 kl. 18.30. Plats UFH
 

Anmälan/Info: Undis Englund 070-226 10 93

Efter avslutade förhandlingar bjuder STF Umeregionen på fika 
och Undis Englund visar bilder från den nordligaste delen av 
vandringsled E1, Nordkap -Sicilien.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


