
STF Södra Vätterbygden
Vårprogram 2022

Bussdepå Ljungarum - ett lyft för miljön.

Åsa Nisse – vid sjön Ylen.

Jordbruksverkets nya bostad.

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.https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/

lokalavdelningar/stf-sodra-vatterbygden/

Vill du engagera dig i vår lokalavdeln:
Per Granevik, mejl: p.gvik@outlook.com

Kontakter i styrelsen.
Anders Larsson 0761 - 76 49 40
Hans-Olof Görebrant 0730 - 83 40 70
Kristina Trymell-Larsson 0708 - 57 57 61
Peter Isoz 0708 - 86 94 20
Roger Storm 0705 - 46 56 97

Valberedning.

Per Granevik, sammank. 0705 - 33 57 70

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:
https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/
lokalavdelningar/stf-sodra-vatterbygden/
 

E-mail: stfsodravatterbygden@stfturist.se
 

Plusgironr: 969777-2
 

Swish: 0708 - 86 94 20, Meddelande: STF

Välkommen till STF Södra Vätterbygden.
 

Lokalavdelningen strävar efter att kunna erbjuda ett
mångsidigt program som alla medlemmar trivs med. Exempel
på aktiviteter är korta till medellånga vandringar med natur-
kulturinslag, blomsterkunskap, svampplockning. Dessutom
genomförs studiebesök hos företag, institutioner och
församlingar samt bildvisningar och föredrag.
Lokalavdelningen grundades 1977 och samlar cirka 340
medlemmar.

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 Huskvarna Hotell &
Vandrahem

036 - 14 88 70

info@hhv.se

Erbjuder vandrarhemsövernattning samt hotellövernattning,
i centralt läge.
 
 
 
 

Sociala medier.

Facebook: www.facebook.com/
StfSodraVatterbygden

Instagram: https://www.instagram.com/
stf_sodravatterbyggden/

Twitter: https://twitter.com/
Sodravatbygdstf



AKTIVITETER VÅREN 2022 AKTIVITETER VÅREN 2022 AKTIVITETER VÅREN 2022 AKTIVITETER VÅREN 2022

ANMÄLAN TILL AKTIVITET ÄR MÄRKT MED *

Äkta och oäkta förfalskningar *.
 

Tisdag 11/1 kl.18.00. Samling Vallgatan 7 Jönköping.
Anmälan till Peter Isoz senast 7/1: 0708869420,
peter.isoz@telia.se  Begränsat deltagarantal gäller. Ej
medlem 20: -.
 

Den unika samlingen av förfalskad konst som i vissa fall är flera
hundra år gammal, visas nu endast några få månader till för
inbokade besök i polisområde Jönköpings källare nere på
Vallgatan. Pensionerade polismästaren Ove Ericsson berättar om
samlingens spännande historia.

Årsmöte STF Södra Vätterbygden 2022*
 

Onsdag 9/2 kl. 18.30, plats: Immanuelskyrkan,
Oxtorgsgatan 15 Jönköping. Kollektivtrafik buss 1 och 3,
Hållplats Lasarettsparken. Anmälan senast 20/1-22 till
Anders Larsson 0761764940, eller till
stfsodravatterbygden@stfturist.se
Föreningen bjuder på fika.
 

Sedvanliga förhandlingar. Motioner ska ha inkommit till
styrelsen senast en månad före årsmötet. Årsmöteshandlingar
kommer att finnas på hemsidan ca: tre veckor före mötet. På
hemsidan finns också stadgar och tidigare års
verksamhetsberättelser. Margareta Sylvan är inbjuden föreläsare
som politiker och hennes roll som ordförande i Kvinnojouren i
Jönköping. Bildkavalkad från föregående års aktiviteter.

Jordbruksverkets nya bostad.*
 

Måndag 21/2 kl.13.00 Anmälan senast 15/2,
peter.isoz@telia.se mobil: 0708869420. Besöket är
begränsat till max 15 personer. Kostnad: icke medlem 20: -.
 

Jordbruksverket är myndigheten för frågor som rör jordbruk
mm. i vårt land med huvudkontor i Jönköping. Vår värd Mali
Jankovic visar oss runt i de nya lokalerna och berättar. Samling
vid entrén, Skeppsbrogatan 2 Jönköping.

Björkagården- en skogsfastighet med många
möjligheter. *
 

Någon gång i mars-april. Gården är belägen n/v om
Bälaryd. Karta finns på hemsida http://bjorkagarden.com/
om.html  Anmälan 1/3 till: Anders Larsson 0761764940,
anderslarsson205@gmail.com Öppet datum beror på när
tillverkning av sav kan börja på året Kostnadsfritt för
medlem, icke medlem 20:-.
 

Mitt på småländska höglandet ligger denna gård som är ett
familjeföretag med inriktning på träslaget björk, där man på
våren tappar björken på sav för tillverkning av måltidsdrycker
samt glögg. Vi får se tappningen på plats och tillverkning av
dryckerna, möjlighet att köpa produkterna på plats. Björkved är
gårdens största verksamhet med kapning och lagring till
försäljning. Ta med grova skor för promenaden ut till björkarna
och fikakorg.

Stadsvandring på öster.
 

Onsdag 6/4 kl. 18.00. Samling på Hovrättstorget. Anmälan
senast 3/4 till Peter Isoz 0708869420, peter.isoz@telia.se
Medlem: 20: -, Ej medlem: 40: -.
 

Vandring med Bo-E Karlsson före detta 1:e antikvarie vid
länsmuseum till dom charmiga kvarteren öster om
Hovrättstorget. Byggnader och dess historik får deltagarna ta del
av. Vandringen avslutas hemma hos Bo-E med kaffe.

Vandring på Dumme mosse med STF Kinds
lokalavdelning.
 

Lördag 23/4 kl. 11.00, samling vid första parkeringen
närmast flygplatsen. Kollektivtrafik linje 31, flygplatsen.
Info: Anders Larsson 0761764940,
anderslarsson205@gmail.com Kostnadsfritt för
medlemmar, - icke medlem 20: -.
 

På inbjudan av STF Kinds lokalavdelning (Svenljunga /
Tranemo) som valt Dumme mosse som mål för sin
vandringsaktivitet kan vi dela den och vandra ihop med ny
bekantskap. Dumme mosse är tillgänglig för alla, lederna är
spångade och vi vandrar ca.5 km. Efter 1 km. finns rastplats, där
vi avnjuter vår medhavda matsäck. Möjlighet till grillning finns

Skogsvandring - Ingaryds gård. *
 

Söndag 24/4 kl. 9.30. Samling på parkeringen vid Ingaryds
gården. Anmälan samt info: Roger Storm, tel: 0705465697,
rogerstorm.rs@gmail.com Icke medlem 20:-.
 

Det finns två vandringsleder vid den gamla gården Ingaryd
nordväst om Tenhult. Gården är ett naturreservat och har anor
från 1570-talet. Vi pratar oss samman vilket spår vi ska ta vid
träffen, gult spår 2,1 km, blått spår 1,7 km. Vår medtagna
Kaffekorg tar vi på en trevlig plats.

Bussdepå Ljungarum - ett lyft för bussar,
medarbetare och miljön. *
 

Tisdag 26/4 kl.18.00. Samling: Industrigatan 16, Jönköping.
Kollektiv trafik: Buss 27, Kraftgatan. Anmälan samt info,
 Anders Larsson senast 20/4, tel: 0761764940,
anderslarsson205@gmail.com Icke medlem 20:-
 

Plats för 125 bussar, tankplatser för el och biogas, solpaneler på
taket och regnvatten som används till tvättvatten. Den nya
anläggningen på Ljungarum i Jönköping är Sveriges modernaste
bussdepå. Charles Tholin, Länstrafikens projektledare för nya
bussdepån presenterar anläggningen och visar runt. Maxantalet
deltagare 20 personer / grupp, kan genomföras i två omgångar.

Grenåsa Byggnadsvård*
 

Onsdag 4/5 kl, samling vid Coop Tenhult 17.00 eller vid
Grenåsa Byggnadsvård 17.30. Anmälan till Roger Storm
0705465697, rogerstorm.rs@gmail.com. Avgift: medlem
75:-, icke medlem 100:- . Ta med jämn summa eller svisch.
 

Grenåsa är en mötesplats för personer nyfikna på kulturlandskap
och äldre hus. Vår målsättning är att alla efter ett besök på
Grenåsa ska ha lärt sig något, inspirationen flödar. Simon
Jonegård guidar oss runt på en slinga för att berätta om gården
och byn. Ta med fikakorg.

Vandring vid Hallbystugan.
 

Tisdag 10/5 kl.18.00. Samling vid Hallbystugan. Info. Mats
Höglund 0705673851, mats38hoglund@gmail.com
Kostnad: icke medlem 20: -.
 

Vi vandrar på väl preparerade leder med backar i stugans närhet.
Vi guidas av Lars-Erik Johansson som är uppvuxen på den
angränsande gården Sandbäck och "Hallbyit" sedan ungdomen.

Åsa Nisse – vid sjön Ylen.*
 

Söndagen den 15/5 kl. 9.30. Samling vid Lekeryds ICA
parkering, för ev. samåkning. Anmälan samt info: Roger
Storm 0705465697, rogerstorm.rs@gmail.com Icke medlem
20:-
 

Vi åker till Åsa Nisses numera flyttade stuga. Där berättar man
för oss om Åsa Nisses olika upptåg. Grillen tänds för de som vill
grilla något vid stugan. Här tar vi även vår medtagna kaffekorg
vid vacker utsikt över sjön. De som sedan vill följa med och se var
Åsa Nisses stuga tidigare stått har möjlighet att göra detta.

Vandring längs Pärlstigen i Hakarp.
 

Tisdag 31/5 kl. 18.00. Samling Hakarps prästgård
Hakarpsvägen. Kollektivtrafik Buss 16 Fagerslätt. Info:
Anders Larsson 0761764940, anderslarsson205@gmail.com
Icke medlem 20: -.
 

Vandring på grusväg och skogsstig, delvis kuperat L= 2,8 km.
Hakarps församling ha gjort grillplats och andaktsplats med
sittmöjligheter. Längs stigen finns stora målade stenar
utplacerade, en för varje pärla i Frälsarkransen. Ta med fikakorg.

Biodling - en inblick i honungsbinas fantastiska
värld. *
 

Tisdag 14/6 kl. 18.00 hos Per Granevik och hans bin i Habo,
adress Vitahall. Anmälan senast 12/6 till Per Granevik tel:
0705335770 eller p.gvik@outlook.com Icke medlem 20:-
 

Per kommer att i korthet gå igenom hur ett bisamhälle fungerar
och hur man sköter det. Varför svärmar bina? Problem och faror
för bina. Honung vad är det? Eventuellt möjlighet att provsmaka
”färsk” honung. Vid tjänlig väderlek tittar vi in i ett bisamhälle.

Taberg runt.
 

Onsdag 29/6 kl. 18.00. Samling vid parkeringen (fd
Ungdomsborgen) halvvägs upp på Berget. Buss 27, H
Tabergstoppen. Info: Per-Olof Jern 0703793325. Ej medlem
 20:-.
 

En kvällsvandring i förhoppningsvis bra väder på lättgångna
stigar, ca 4 km, Berget runt. Vi kommer bl.a. att passera ett
gammalt malmupplag och en enligt sägen av trollen, mot
Månsarps g.la. kyrka, kastat sten. I stenen syns ett tydligt
trollhandsavtryck. Glöm inte att ta med fika.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


