
STF Öland
Program 2022

Klimatsmart resande - Europa med tåg

Orkidéer på Hulterstads strandängar

Från ångbåt till ånglok norr på ön

345 kr  
195 kr 

50 kr  
550 kr

Upptäck något nytt 
på hemmaplan!

lokalavdelningar runt om i landet  som 
anordnar aktiviteter året om för alla STF- 
medlemmar. STFs lokala verksamhet kan ta 
dig med till platser du ännu inte upptäckt. 
Som medlem väljer du själv vilken lokal- 
avdelning du vill ansluta dig till. Det gör du 
enkelt genom att logga in på: svenskaturist-
foreningen.se/medlem/medlemsinloggning/

Vandringens dag
Den andra lördagen  
i 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
Medlemserbjudande på tågresor. Som 
medlem i STF får du 10-15% rabatt på 
tågresor. Du hittar alla dina medlemsför-
måner på www.svenskaturistforeningen.se. 

Gällande Covid-19
Lokalavdelningen följer Folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och anpassar verksam- 
heten efter rådande rekommendationer 
och råd. Mer information se vår hemsida.

www.svenskaturistforeningen.se/stfoland

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

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

Kontakter i styrelsen
Gudrun Borgudd ordförande 070 3187883
Christina Olsson sekreterare 073 0382037
Anita Bertilsson kassör 073 3408028
Emma Engstad 070 2420284
Gunilla Lydmark 070 3090521
Jenny Holdar Johansson 070 8498274
Britt-Marie Nilsson 073 1523977

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/stfoland
E-mail: stfoland@stfturist.se
Facebook: STF ÖLAND

Välkommen till lokalavdelningen
 

Sommarölänning, bofast eller närboende - nu kan du ansluta
dig där ditt hjärta klappar starkast. Upptäck Sveriges minsta
landskap med oss! Varje år anordnar vi en rad intressanta och
spännande aktiviteter runtomkring på vår långsträckta ö.
Vårt program är fyllt med guidade vandringar i natur- och
kulturmiljöer, fördjupande föredrag, besök hos konstnärer,
företag och mycket mer!
Vill du också i gott sällskap ta del av vårt program? Har du
egna aktiviteter som du vill bidra med i nästa års program?
Hör av dig till oss på stfoland@stfturist.se eller kontakta
någon i styrelsen så hjälper vi till att ansluta dig.

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
 

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



AKTIVITETER 2022 AKTIVITETER 2022 AKTIVITETER 2022 AKTIVITETER 2022

Årsmöte STF Öland
 

Torsdag 17/2 kl. 18.00. Info och anmälan Helena Bertilsson
0703399556
 

Vi träffas på Ekerum för sedvanliga årsmötesförhandlingar. Hans
Gustaf Ekholm berättar till bilder om ”Mitt Kebnekaise”
Därefter erbjuds middag med kaffe, kostnad 100kr.

Klimatsmart resande. Ivar Karlsson tar oss ut i
Europa med tåget
 

Lördag 5/3 kl. 13.00.
Plats: Borgholms bibliotek. Info och anmälan senast 3/3
Anita Bertilsson 0733408028
 

Fördelarna med att ta tåget är många: det är socialt, det är smidigt
att komma till målet direkt utan att behöva passera en flygplats
och framförallt så är det miljövänligt, enligt Ivar Karlsson som
började sälja tågresor på SJ i Kalmar redan 1965. SJ lade ner
biljettförsäljningen i Kalmar 2000. Centralens resebutik bildades
då av de som jobbade där. Ivar Karlsson är fortfarande delägare
och förmedlar resor ut i Europa med tåg. Mycket är på gång när
det gäller tågresor. Kom och lyssna och passa på att ta del av
många användbara tips.
Samarrangemang med Borgholms bibliotek.

Tidig vårpromenad i Beijershamn
 

Lördag 9/4 kl. 9.00-11.00
Info Christina Olsson 0730382037 och www.oof.nu
 

Möt några av de första vårfåglarna.
Tag med förmiddagsfika och kikare.
Samarrangemang med Ölands Ornitologiska Förening

När tiden stannade - livsöden och dödsögonblick i
Sandby borg med Ludvig Papmehl-Dufay
 

Lördag 23/4 kl. 11.00. Samling vid parkeringen Sandby
borg. Ta gärna med fikakorg. Info och anmälan senast 21/4
Gunilla Lydmark 0703090521. Pris 100 kr för medlem, 150 kr
för ännu inte medlem.
 

Vid Sandby borg hittades 2010 flera spektakulära fynd, bland
dessa smyckegömmor med exklusiva dräktspännen och glaspärlor
ursprungligen från medelhavsområdet. Sedan dess har det
genomförts flera arkeologiska undersökningar som tyder på en
våldsam massaker av borgens invånare i slutet av 400-talet. Offren
har inte begravts utan ligger kvar inne i husen där de föll. Detta

har gett en unik ögonblicksbild av såväl den våldsamma
händelsen som hur vardagslivet såg ut i slutet av 400-talet.

Vandring med Thorsten Jansson till ödebyn Eriksöre
Österskog
 

Lördag 14/5 kl. 10.00 Samling vid gravfältet 500 m öster om
Tävelsrum. Parkering nere i sänkan på andra (norra) sidan
vägen. Mestadels lättgången promenad i 4 km. Fika
medtages.
Info och obligatorisk anmälan senast 11/5 Gudrun Borgudd
070 3187883 Obs begränsat antal deltagare! Pris 150 kr för
medlem, 200 kr för ännu inte medlem
 

I södra delen av Mittlandsskogens vackra natur guidas vi av
Thorsten Jansson fram genom Rösselkärrets naturreservat till
den ödeby som var bebodd från 1840-talet men som avfolkades
successivt under emigrationen i slutet av 1800-talet. Två av de
fem gårdarna är nu framröjda av Torslunda hembygdsförening
och ligger vackert inbäddade i Mittlandsskogen.

Tjusby trädgård i Mittlandets östra kant
 

Lördag 4/6 kl. 10.00. Plats: Vickelstigen 2, 387 93 Borgholm.
Info och anmälan senast 1/6 Anita Bertilsson 0733408028.
Pris 40 kr för medlemmar och 80 kr för icke medlemmar
 

Tjusby trädgård är en privat trädgård på 15 000 m2 där ägarna
Jennie Engstrand och Joel Schäfer har skapat något alldeles extra i
den naturliga miljön av lövskog och vattenlandskap och med
blommande stenträdgård och kalkstensanläggningar med
perenner och lökväxter.
Jennie och Joel guidar oss runt i fågelsången.

Orkidé- och blomstervandring på Hulterstads
strandängar
 

Lördag 18/6 kl. 13.00. Samling på parkeringen
naturreservat Hulterstad Alvar. Info och anmälan senast
15/6 Jenny Holdar Johansson, 0708498274. Pris gratis för
medlemmar och 100 kr för icke medlemmar.
 

Vandringen är ca 6 km totalt och går genom naturbetesmarker
med ett par murar att passera, annars lättgånget. Hund kan ej
medtagas! Sköna skor och fika är gott att ha!

Cykla kust till kust
 

Lördag 6/8 kl. 10.00. Start vid Persnäs kyrka
Info och anmälan senast 4/8, Christina Olsson 0730382037
Cykelrundan är ca 3 mil. Tag med förmiddagsfika.
 

Cykelturen börjar på Ölands östra kust med dess strandängar. Vi
cyklar genom många öländska byar såsom Trosnäs, Frönäs,
Hörlösa och passerar Gillberga innan vi når den västra
landborgen. Vi fortsätter på kustvägen söderut längs den
öländska stenkusten till Jordhamn med sin skurkvarn vidare till
Sandviks hamn. Turen går åter till den östra kusten.

Vandring i Margit Fribergs miljöer
 

Lördag 27/8 kl. 11.00 Samling vid Sockenstugan i Ölands
Smedby (mittemot kyrkan) Info och anmälan senast 24/8,
Jenny Holdar Johansson 070 8498274. Begränsat antal
deltagare
 

Den litterära vandringen i Margit Fribergs fotspår utgår från
sockenstugan i Smedby. Under ledning av guide från Margit
Friberg-sällskapet följer vi vägen ner mot vattnet och till den lilla
byn Gåsesten där författaren föddes. Sträckan är 2,5 km (enkel
väg) och det är lättgånget. Ta gärna med kaffekorg och
sittunderlag för avslutning nere på stranden. Samarrangemang
med Margit Friberg-sällskapet

Vandringens dag
 

Lördag 10/9 kl. 10.00. Samling Mellstabylund. Info och
anmälan senast 8/9, Christina Olsson 0730382037.
Samordning av transporter behövs. Tag med
förmiddagsfika.
 

Vi vandrar på Signaturledens sista etapp som avslutas vid STF
Ottenby vandrarhem, en sträcka på ca en mil. Vandringen tar sin
början på banvallen vid Mellstabylund som leder oss fram till
Eketorps borg. Sedan följer vi bygatan i Enetri med vacker utsikt
över sjömarker och Östersjön och kommer fram till radbyn
Näsby som delas av Karl X mur. Vi anländer till slutmålet som
ligger i Södra Ölands Odlingslandskap och mitt i ett världsarv.
Samarrangemang med Mörbylånga kommun.

Fågelskådning på hösten i uppbrottets tid med
Johan Petersson
 

Lördag 24/9 kl. 10.00-13.00 Samling på parkeringen vid
Västerstadsviken. Ta av vid skylt ”Eckelsudde Säl och

fågelskyddsområde” och kör ner till parkeringen (se karta)
Utrustning: Ta gärna med egen kikare och några tubkikare
kommer att finnas med för att förgylla upplevelsen. Varma
vindtäta kläder, mössa och vantar. Någon typ av stol kan
underlätta. Info och anmälan senast 20/9 Gudrun Borgudd
070 3187883 Pris 100 kr för medlem, 150 kr för icke ännu
medlem.
 

Höstens fågelvandring går längs stranden och på stigar där det
sällan är blött. Vi kommer att få en härlig vandring längs med
havet in i Västerstadsviken fram till en plattform för att få en
blick över rastande sjöfåglar, änder och vadarfåglar. Kanske få
njuta av tättingar och ev rovfåglar som kan passera. Garanterat får
vi se knubbsäl. Vid plattformen intar vi egen medhavd matsäck
och vandrar sedan tillbaka längs stranden. En lättgången
vandring på max 4 km.

Från ångbåt till ånglok norr på ön. Leo Eriksson
guidar oss från Alvedsjö till Löttorp
 

Söndag 16/10 kl. 12.00. Samling vid Alvedsjöbodar 12.00 –
sen förflyttning med bil mot Löttorp. Samåk gärna.
Möjlighet till sen lunch/fika efteråt på Kalk ca 13.30. Info
och anmälan senast 13/10 Gunilla Lydmark 0703090521.
Pris 50 kr för medlem, 100 kr för ännu inte medlem.
 

Ångbåtshamnen vid Alvedsjö var norra Ölands marknadsplats
tills järnvägsknuten Löttorp tog över kommersen. Ni får bevittna
110 år av föga uppmärksammad nutidshistoria och avsluta vid
elverket.

Studiebesök och föreläsning på Station Linné med
Dave Karlsson
 

Lördag 12/11 kl. 12.00 Samling vid Station Linnés
forskningsstation Ölands Skogsby Färjestaden. Medtag
eget fika. Info och anmälan senast 9/11 Gudrun Borgudd
070 3187883.
 

Station Linné välkomnar oss till en föreläsning på en timme av
platschef Dave Karlsson där vi får veta mer om
forskningsstationen och de naturvetenskaper Station Linné
arbetar med. Vi kommer också att få en rundvandring på en
timme där ytterligare kunskap om de olika fastigheterna och
omgivningarna presenteras. Där finns också STF-boende med 28
nya rum anslutet till Svenska Turistföreningen.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


