
STF Södra Vätterbygden
Vår / sommar program 2021

Björkagården- en skogsfastighet.

Ishålan - Norrammars Höjder.

Biodling -/i honungsbinas fantastiska

värld.

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 

- mas krev alakol sFTS .rammeldem-FTS  
het kan ta dig med till platser du ännu  

 
forska. Som medlem väljer du själv vilken 
lokalavdelning du vill ansluta dig till.

Vandringens dag
Den andra helgen 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!
Stötta din lokalavdelning genom att betala 
in din medlemsavgift direkt till dem. Du 
gör det enklast på någon av aktiviteterna 
eller genom att kontakta någon i styrelsen.

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

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

Gällande Covid-19
Vi vill tacka för allt stöd och uppmuntran 
föreningen har fått under pandemin. 
Lokalavdelningen följer folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och anpassar vår verksam- 
het efter rådande rekommendationer och 
råd. Mer info för respektive aktivitet på 
lokalavdelningens hemsida.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: 
ststfsodravatterbygden@sfturist.se

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

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/
stfsodravatterbygden 
                                  
E-mail: ststfsodravatterbygdenfturist@.se
 

Plusgironr: 96 97 77-2
 

 

Välkommen till STF Södra Vätterbygden
 

Den karaktärsfyllda Vättern med sagoön Visingsö och
Taberg med sina hundra meter höga bergväggar är
utmärkande i Vätterkretsens region. Men även de många
kulturlandskapen och de otaliga spåren från brons- och
järnålderns människor är kännetecknande. Inom
lokalavdelning område finns ett flertal vandringsleder. Södra
Vätterleden, Pustaleden, John Bauerleden och
Bankerydsleden är exempel på leder som bjuder på sköna
naturupplevelser och sevärdheter.
Lokalavdelningen grundades 1977 och samlar cirka 330
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 dem. Du kan också bli
medlem på en anläggning, STFs Kundservice 08-463 22 70
eller via www.svenskaturistforeningen.se. Med ditt medlem
skap är du en del av vårt arbete så att du och andra kan
upptäcka Sverige – både idag och i framtiden.

STF-boenden
Huskvarna vandrarhem 036- 14 88 70

Odengatan 10

561 32  Huskvarna 148870@swipnet.se

Mitt i stan.

Örserumsbrunns Gästgiveri 390-300 03

Gamla Brunnsvägen 10

563 91 Gränna info@orserumsbrunn.se 

Naturnära.
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Årsmöte 2021.*
 

Tid och plats meddelas senare med anledning av rådande
pandemi.

Björkagården- en skogsfastighet med många
möjligheter.
 

Tiden för denna händelse kommer att genomföras någon
gång i mars-21, information i månadsbrev och sociala
medier. Gården är belägen n/v om Bälaryd, väg 132 från
Huskvarna till Bälaryd, sväng vä, mot Ryd, kör ca.3 km till
Björkagården. Karta på: http://bjorkagarden.com/om.html
 Inf: Anders Larsson 0761–764940,
 anderslarsson205@gmail.com
 

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. Björkved är gårdens största verksamhet med kapning
och lagring till försäljning

Industri-/radiomuseet i Norrahammar.*
 

Tisdag 16/3 kl. 18.00. Samling vid Industrimuseet
Anmälan senast 14/3: Per-Olof Jern 070-379 33 25, per-
olof.jern@telia.com
 

Norrahammars industri & bygdemuseum på 1200 m2 visar
Tabergsådalen historia avseende industri, skola och samhälle men
har dessutom bl.a. en stor mineralsamling och en internationell
avdelning med konst och kulturföremål. Sedan några år
sammarbetar industrimuseet också med Radiomuseet (tidigare på
tändsticksområdet) som nu har överfört stora delar av sin samling
till och i anslutning till industrimuseet.
Entré och guidning 50 kr/person, 12–18 år 30 kr

Grenåsa Byggnadsvård, Tenhult.
 

Tiden för denna händelse kommer att genomföras någon
gång i maj-21, information i månadsbrev och sociala
medier.Samling vid söder om Grenåsa Byggnadsvård
Tenhult. Se https://www.grenasa.se/kontakt.html. Info:
Anders Larsson 0761–764940 anderslarsson205@gmail.com
 

Grenåsa Byggnadsvårdsbutik nära Jönköping startades år 2020. I
denna veva kom dels två av de gamla gårdarna i Grenåsa, dels
lagret på Qvarnarp Byggnadsvårdsbutik i Eksjö, ut till försäljning.
Företaget är alltså en lycklig kombination av en ovanligt
välbevarad by och en ovanligt välsorterad butik. Ledordet för
företaget är resurshushållning. Kärt barn har många namn:
återbruk, cirkulärt byggande. Simon Jonegård välkomnar oss
samt berättar om företaget. Medtag fika.

Jaktia Hulukvarns Arena.
 

Tiden för denna händelse kommer att genomföras någon
gång i maj-21, information i månadsbrev och sociala
medier. Samling vid Jaktia Hulukvarns Arena Hulukvarns.
10 Jönköping. Info: Anders Larsson 0761-76 49 40,
anderslarsson205@gmail.com.
 

Välkommen till norra Europas största inomhusarena för jakt,
skytte, hund, fiske och fritid. samt tid för fika och frågor till vår
guide

Vista kulle, Huskvarna.
 

Söndagen 18/4 kl. 10.00. Info Roger Storm 0705465697,
rogerstorm.rs@gmail.com
Samling: Parkeringen vid Vista Kulle.
 

Vista kulle är en uppstickande bergstopp vid Vätterns östra
strand, ett attraktivt och välbesökt utflyktsmål. Vandring cirka 3
km. Stark stigning mot toppen. På toppen och vid den vackra
utsikten tar vi vårt medhavda kaffe. Klädsel: Rejäla skor

Ishålan Norrammars Höjder.
 

Söndagen 2/5 kl. 10.00. Info: Roger Storm 0705465697,
rogerstorm.rs@gmail.com
Samling:  Parkeringen vid Åsasjön. Busslinje 27.
 

Medtag egen kaffekorg, vid lämpligt väder medtag även grillkorv.
Rejäla skor för kuperad terräng. Sträcka cirka 4 km.

Västervik - skärgårdstaden i Småland*.
 

Tid och anmälan i medlemsbrevet samt sociala medier.
Planerad bussresa maj-juni 2021.

Dalénmuseet i Stenstorp.*
 

Tiden för denna händelse kommer att genomföras någon
gång i juni-21, information i månadsbrev och sociala
medier.Stenstorp järnvägs. 27, eller 11.45 vid
Studiefrämjandet. Det går att ta tåg direkt till Stenstorp
(nuv. tidtab. fr Huskv 11:46) Anmälan senast 18/10 Peter,
0708–869420. peter.isoz@telia.com
 

Gustaf Dalén var känd som en finurlig man och hans företag
AGA använde en fantastisk repertoar av produkter som finns att
se på museet: fyrar, grytor, spisar, bilar, bioprojektorer, radio, TV
osv.och kan tom ståta med en fungerande produkt på månen!
Mer info http://www.dalenmuseet.se/

Biodling -/ en inblick i honungsbinas fantastiska
värld.*
 

Torsdag 17/6 kl. 18.00 hos Per Granevik och hans bin i
Habo, adress Vitahall.
Anmälan till Per Granevik 0705 33 57 70 eller
p.gvik@outlook.com senast 14/6.
 

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.

Skärstad Hembygdsförenings museum
Kaxholmen.*
 

Tisdag 8/6 kl. 18.00. Vistakullevägen intill butik Grafitgrå
och Hunnerydsbadet som är hållplats för buss 101 som går
från resecentrum. Anmälan: Mats Höglund 0705–673851
mats38hoglund@gmail.com
 

Bengt Stener hälsar oss välkomna och berättar om föreningens
verksamhet och museet, vilket från början byggdes för
Jönköping-Gripenberg järnvägslok ”Nian”. I Museets park finns
en tröskverk från 1874. I en annan byggnad finns
jordbruksredskap mm. Ta gärna med fika.

Taberg. Bland gravfält och industriminnen.
 

Onsdag 30/6 kl. 18.00. Samling vid järnvägsstationen i
Taberg alt. vid Boeryds gravfält. Info: Per-Olof Jern 070-379
33 25, per-olof.jern@telia.com
 

Ett av kommunens största gravfält med treuddar, resta stenar och
domarringar, den tre meter höga Trälastenen samt
Kåperydsdammen med lämningar efter både masugn, kraft- och
sågverk är inslag i denna ca 4 km långa skogsvandring. Glöm inte
att ta med kaffe

AKTIVITETER UTAN BESTÄMD TID.
 

På grund av pandemin har vi svårt att boka tider för en del
aktiviteter, vi lägger ut i månadsbrev och sociala medier
närmare händelsen. Saknar Ni medlemsbrevet? Hör av dig
till STF Södra Vätterbygden. Mejl adress krävs för att få
digitala brevet.

Bilderna i foldern är tagna av: Anders Larsson och Kristina
Trymell-Larsson

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.
På grund av rådande läge med Covid-19 kan aktiviteter ändras. Hör av dig till
styrelsen eller se lokalavdelningens hemsida för aktuell information.


