
 
 

Hej medlemmar, 

Var blev det av sommaren? Enligt almanackan skall den vara slut nu så det 

är väl inget att göra. Personligen har jag inte lidit så mycket då jag inte är 

någon större värmeälskare. 

Programmet skall ni alla ha fått vid det här laget. Om inte så hör av er. 

Höstens första begivenhet var Tracking,spaningoch spårning i Vintervikens 

reservat nere i Vårsta. 18 personer infann sig vilket var extra roligt. Vädret 

OK. Som en överraskning bjöd Botvid på grillkorv och bröd efter 

strapatserna. Conny Andersson bjöd på en något annorlunda aktivitet där vi 

fick skärpa våra sinnen för en mer total upplevelse ute i naturen. Ni övriga 

STF-avdelningar i ABC borde göra en liknande grej. Rekommenderas 

starkt. Flera supernöjda deltagare spred beröm efteråt. 
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Framför oss har vi en Familjevandring till Långhällsudde fyr i Salems 

kommun 10/9 kl 10.00. Ni som är sugna på att ut och vandra tveka inte. 

Bosse ser gärna flera deltagare. Och så inte minst är det gratis. Dock kräver 

vi föranmälan så att vi kan förbereda aktiviteten rätt så att det blir trevligt 

för all. 

Den 30/9 kl 13:00 blir det En Blåljusdag på Tumba Brandstation. Den 

vänder sig till alla men vi uppskattar om det kommer en massa barn. Så 

föräldrar, farföräldrar, morföräldrar etc. nu har ni chansen till en trevlig 

stund. 

Pga av stort intresse gör vi 11/10 kl 10:45 ett nytt besök på Pressbyråns 

museum. OBS hög nostalgivarning. Skynda på det är om inte fullt så bra 

nära. 

Aktiviteten Stuckatörens våning 28/11 tillkom på tips från en av våra 

medlemmar. Verkligen roligt. 

Har ni några förslag så hör av er. Uppstart av förberedelserna för 

vårprogrammet drar troligen igång andra halvan av september. Vi väntar 

med spänning. 

Det var allt för denna gången. Sköt om er. 
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För mer information se även vår hemsida 

www.svenskaturistforeningen.se/vara-lokalavdelningar/stf-botvid. 

Vi ses på någon aktivitet.. 

Hälsningar från styrelsen i STF Botvid 
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