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Organisation 

STF Västerås upptagningsområde är i huvudsak STF medlemmar bosatta i Västerås, Hallstahammar 
och Surahammars kommuner men inget hindrar STF medlemmar från andra orter att bli medlem i vår 
förening  
 
Styrelse och övriga förtroendevalda under verksamhetsåret 2018  
Gunnel Lejonberg ordförande 
Gunilla Träff   sekreterare 
Ingrid Hjalmarsson  kassör  
Ewa Häger  ledamot 
Micaela Johansson ledamot 
Ann-Marie Hindersson  suppleant  
Lars-Åke Nilsson suppleant 
Michael Göransson suppleant 
 
Revisorer 
Lennart Kjellin, ordinarie revisor 
Lena Jansson, revisorsuppleant 
 
Valberedning 
Jan Molin 
Nina Cruce 
Erik Wiklander 
 
Övriga ansvarsområden 
Program      Styrelsen  
Fjäll       Anders Sewerin 
Kulturella aktiviteter (STF-kvällar)   Ann-Marie Hindersson 
Studiebesök      Styrelsen 
Hemsidan      Styrelsen 
Kontaktperson Hallstahammar och Surahammar  Sten Frykfeldt 
Kontaktperson Köping, Arboga, Kungsör   Margareta Adenskog 
Kontaktperson mot Studiefrämjandet   Ingrid Hjalmarsson 
Marknadsföring      Styrelsen 
Miljö, samhälle, remisser    Erik Wiklander 
 
 

Medlemmar 
STF Västerås medlemsantal 2018-12-31  294 personer 
 
 

Lokal       
Styrelsemöten har hållits i Stadsbibliotekets mötesrum. 
 
 

Arkivering 
Alla gamla verksamhetsberättelser från starten 1973, gamla protokoll och programhäften till och med 
2015 är arkiverade hos Arkiv Västmanland. Årsmötesprotokoll från januari 2007 finns tillgängliga för 
styrelsen i STFs databas ”Miranda”. Kartor, böcker, CD mm. för utlåning finns tillgängliga hos Gun 
Hagström (lista finns i Miranda). Information om styrelsen och verksamhetsberättelsen finns på 
hemsidan www.svenskaturistforeningen.se/stfvasteras 
 
 
      
 
 
 
 

http://www.svenskaturistforeningen.se/stfvasteras
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STF Västerås verksamhet 
     
Allmänt  
STF Västerås verksamhet utgår i huvudsak från Västerås men aktiviteter genomförs i hela länet samt 
i fjällandskapen både sommar och vinter. Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda 
styrelsemöten. Två programplaneringsmöten har hållits samt ett höstmöte med alla turledarna. 
 

Aktiviteter   
Vi har en stor grupp engagerade turledare (ca 20 st.) som anordnar aktiviteter såsom  
vandringar, cykelturer, kulturevenemang (STF-kvällar), skid- och skridskoturer, fjällutfärder (både i snö 
och på barmark) och studiebesök. 21 turledare deltog den 6 oktober i en turledarträff på Kolsva 
Hembygdsgård. Vi började dagen med förmiddagskaffe och fortsatte med genomgång av gamla 
programblad för att få inspiration till kommande aktiviteter. Efter en god lunch tog vi en promenad till 
Kolsva Herrgård. Eftermiddagen fortsatte med att sammanställa alla goda idéer som kommit fram 
under dagen. Vi satte punkt för dagens träff med en kopp kaffe och en smarrig kaka. 
 

Studieförbund 
Samarbetet med Studiefrämjandet löper bra. Aktiviteter som klassas som kulturarrangemang är 
berättigade till ersättning. Vi får ersättning per arrangemang efter insänd redovisning.  
 

Marknadsföring, hemsida och program  

Marknadsföringsarbetet består i huvudsak av att sprida kännedom om våra aktiviteter.  
● Programfolder (som bekostas av STF) finns tillgänglig på bibliotek och turistbyråer  

i Västerås, Hallstahammar och Surahammar. Dessutom på Naturkompaniet och 
Björnögården. Foldern ges ut vår respektive höst med en upplaga på 1000 exemplar. 

● Månadsbrev skickas ut via mail där vi påminner om kommande månads aktiviteter och 
meddelar eventuella ändringar i programmet. Även nytillkomna aktiviteter medtas i 
Månadsbrevet. 

● VLT Idag har en ”blänkare” för våra aktiviteter. Vi lägger in alla aktiviteter förutom de som 
kräver föranmälan eller redan är fulltecknade. 

● STF Västerås hemsida hittas på www.svenskaturistforeningen.se/stfvasteras 

● STF centralt sänder regelbundet ett ”Upptäckarbrev” (mail) till alla medlemmar som lämnat sin 
mailadress:  

● Vi deltog under Kulturnatten i september då vi stod utanför biblioteket och berättade för 
förbipasserade om vår verksamhet, visade ett bildspel och delade ut våra programfoldrar. 

● Vi har varit medarrangörer vid 2 tillfällen till föredrag på Västerås Stadsbiblioteket. 
      

STF-träffar centralt  

Gunnel Lejonberg deltog i en ordförandeträff på STF´s kontor i Stockholm.  
Två av styrelsens medlemmar deltog i Nyvaldskurs under hösten. Kursen är en introduktion som STF 
erbjuder nyvalda styrelsemedlemmar. 
 

Naturarrangemang 
Vintervecka i Funäsdalsfjällen 11/3 – 18/3. Vecka 11 bilade 14 deltagare från lokalföreningen upp till 
Tänndalen och Funäsdalsfjällen. Två privata stugor hade vi hyrt för veckan. Dagarnas ägnades åt 
längdåkning i de fina preparerade spåren som finns. De flesta turerna gjordes uppe på kalfjällen, där 
vi bland annat besökte flera våffelstugor. En fin och härlig vecka med god mat och trevlig samvaro på 
kvällarna. En av kvällarna besökte vi Tänndalens hembygdsgård där naturfotograf Ingemar Lind 
berättade och visade naturbilder. 
Fjällvandring i Padjelanta 4/8 – 12/8. 7 personer tog tåget till Gällivare för vidare transport med buss 
till Ritsem. Båt över Akkajaure och övernattning i Akkastugan innan vi vandrade söderut på lättgångna 
hedmarker med vackra vyer över de stora sjöarna och norska fjällen. Helikopter från Staloloukta till 
Kvikkjokk avslutade turen. 
Skidhelg i Säfsen 13/12 - 16/12 För 16:e året i följd ordnade föreningen en skidhelg i Säfsen. Vi var 9 
deltagare som bilade upp till Säfsen för att skida. Vi hade härliga skidturer i eget uppkört spår och 
promenader i ett vintrigt Säfsen. Trevligt samkväm med gemensamt lagade gourmetmiddagar. 
På ”hemmaplan” genomfördes skid-och skridskoutflykter med kort varsel. Det blev skridskoturer på 
Vågsjön och Långsjön. Skidturerna förlades till  Skultuna, Surahammar, Virsbo, Sjön Glåpen och 
Glåpenmossen och naturreservaten Lappland och Stora Flyten. 
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Vandringar 
Många vandringar har genomförts under året. Friluftsdagen i februari genomfördes på Björnö. 

Svamputflykten till Surahammar inbringade en hel del trattkantareller. Vi har dessutom haft vandringar 

bl a på Ängsö, i Norberg, Gäddeholm, runt Långsjön, i trakterna kring Sala, runt sjön Glåpen samt 

vandringar i närområdet. Adventsvandringen i Vedboskogen genomfördes även i år, till en skön brasa 

och korvgrillning. 
Årets onsdagsvandringar  

Lättare natur- och kulturvandringar i Västerås med omnejd för att lära känna vår stad. Vandringarna 

har varit både vår och höst. De har varit 18 till antalet med starttid kl 10.00 och varat i två timmar. 

Det har varit olika ledare vid varje tillfälle, ledare som var och en kan sin stadsdel. 

 

Cykel        
Cykelåret startade med fyra kvällscyklingar under maj månad. Turerna var samtliga ca 2,5 - 3 mil 

långa och gick i Västerås nära omgivning.  

Cykeltur bortom Irsta och Gäddeholm. Turen gick delvis på små skogsvägar och grusvägar. Färden 

avlutades vid Tegeludden. Turens längd ca 4 mil. 

Den hemliga cykelutflykten avslutade årets cykelaktiviteter med en tur till Harakers Kvarnmusteri. 
Vi fick en visning av musteriet och provsmakning av äppelmusten. Vår medhavda lunch intogs i 
kvarnens trädgård med utsikt över Svartåns stilla flöde. Vi återvände hemåt via Skultuna, 
det blev en lyckad tur på 5 mil, i strålande sensommarväder. 
 
 

Kulturevenemang     

STF-kvällar på Kyrkbacksgården  

Under året genomfördes förutom sedvanligt årsmöte i februari fyra STF-kvällar. - med program        
enligt nedan. 

Året som gått i ord och bild (januari)  
med bilder och berättelser från lokalföreningens turer, genom fördes som vanligt som en STF-kväll 
den 9/1. Bilder och berättelse från fjällskidturen i Funäsdalsfjällen i mars och skidhelgen i Säfsen 
pressenterades av Ingvar Jonsson. Eva Ulegård - Sjöholm visade bilder från lokalföreningens 
fjällvandring i Lapplandsfjällen. Anders Sewerin visade ett bildspel med bilder och musik från  övriga 
vandringar och aktiviteter som genomförts av lokalföreningens. 
Tågentusiasten Jochen Römling (oktober) 
IT-konsulten (tillika kamera- och bildnörden) Jochen Römling berättar, hur han helt oplanerat, på en 
enda sommarsemester, åkte alla järnvägssträckor, för reguljär persontrafik i Sverige. 
Det kunde yttra sig så att han en natt åkte upp till de norrländska skogarna, för att redan nästa 
dag åka tillbaka så långt söderut, som kunde avverkas innan mörkret föll på. Sedan vidare till nästa 
mål.I stort sett hela tiden upplevandes såväl natur som bygder genom sitt kameraöga, innanför 
tågfönstret. Givetvis också alltid i första klass tågkupé. 
Kanalresa från Medelhavet till Östersjön (november) 
Per Brune om en äventyrlig båttur i motvind – i mer än en bemärkelse”det dj....gaste han varit 
med om”.En segeltur där ett arbetande gäng på sju personer snabbt decimerades till fyra, eftersom två 
hoppade av på grund av diverse svårigheter och någon blev magsjuk etc. 
Så¨det blev minst sagt kärvt för de återstående fyra ”gastarna”. 
Resa till Nicaragua (december)  
med Margareta Burell som tillsammans med väninnan Birgitta Beiron gjort en två veckors 
”tillbakaresa” i väninnans spår, då denna tidigare, ett flertal gånger, arbetat som volontär 
i detta land. 
Burell berättar om möten med människor, som, trots de på senare åren, åter uppblossande 
stridigheterna mellan två olika styrande familjer/presidenter, verkade ha ett frimodigt och 
ljust sinnelag. Man värnar om sina skolor och nästan överallt återkom olika skyltar 
med uppmaningar om demokrati och jämställdhet mellan människorna. 
Allt sammantaget gjorde resan ett hoppfullt intryck på de båda resenärerna. 
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Studiebesök  

Under året har vi genomfört ett studiebesök. 

Grimsö viltforskningsstation och Löa hytta - 13 september 
Vi var 35 personer som besökte Grimsö Viltforskningsstation vilket tillhör Lantbruksuniversitetet och 
ligger i Lindesbergs kommun. Där bedrivs forskning om vilda djur och fåglar samt viltövervakning.  
Vi startade med fika bestående av kaffe/té och smörgås i deras föreläsningssal och fick sedan en 
föreläsning om deras verksamhet och fick se deras utställning. Vi gick också en kort promenad för att 
se deras rådjursfällor i skogen. 
Efter att vi ätit vår medhavda lunch ute i det vackra vädret åkte vi vidare åt nordväst till Löa Hytta. Det 
är en väl bevarad bergsmanshytta där man framställt järn från medeltid och fram till 1907. Där fick vi 
en guidad visning av anläggningen och  museet innan vi åkte hem.  
 

 
Ekonomi    
STF Västerås har en god ekonomi. Inkomster kommer årligen från STF centralt, del av vår 
medlemsavgift, som beräknas per aktivitet och deltagarantalet i dessa. Vi får även ett kulturbidrag från 
Studiefrämjandet baserat på antal aktiviteter.   
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Redovisning av antalet deltagare   
Antalet aktiviteter och deltagare ligger något högre än föregående år, vilket är glädjande. En 
sammanställning av genomförda aktiviteter och antal deltagande framgår nedan. Antalet deltagare vid 
naturarrangemangen kan variera kraftigt mycket beroende på väderförutsättningarna. 

 

Naturarrangemang - Vandring, cykel, skidor och skridskor 

Datum Aktivitet natuarrangemang Antal deltagare 

7 jan-2 april Skridsko- eller skidturer med kort varsel.   10 st tillfällen 99 

14-jan Kort promenad med grillning på Ängsö 0 

21-jan Skidtur i områdena kring stora Målsjön 15 

28  jan Vinterpromenad 7 

11-feb Friluftsdag på Björnön - heldag 18 

25-feb Promenad i området kring Hälla 6 

11-18 mars Skidvecka i Funäsdalen 14 

25-mar Promenad på Ängsö 3 

02-apr "Påskkul" för barnen 11 

4 april-30 maj Mittiveckanvandring varje onsdag under 9 veckor 140 

08-apr Vandring i Frösåkers naturreservat 23 

15-apr Vandring vid Tidö Slott med omnejd 28 

21-apr Vandring i Kärrbo 4 

22-apr Promenad i området runt Norberg 17 

01-maj 
Vandring i Askholmens naturreservat och fika på Markan i 
Strömsholm 16 

06-maj Vandring vid Äsåsen och Vånsjöåsen 23 

8 maj-29 maj Kvällscykling varje tisdag kväll under 4 veckor 45 

13-maj Vårvandring i Billingen 24 

20-maj Promenad i Gäddeholm 17 

31-maj Hemlig naturutflykt 27 

03-jun Vandring Kyrkrundan i Skultuna med besök på Mässingsbrukets kafé 13 

10-jun Vandring runt Långsjön och Toftsjön i Surahammar 8 

6-7 juli Två dagars vandring på Romboleden 6 

04-aug Cykeltur bortom Irsta och Gäddeholm 5 

06-aug Fjällvandring i svenska eller norska fjällen v 32 7 

26-aug Hemlig Cykelutflykt  8 

02-sep Industrihistorisk vandring i Ängelsberg 14 

5 sept-31 okt Mittiveckanvandring varje onsdag under 9 veckor 147 

09-sep Promenad i norra Gäddeholm 11 

16-sep Vandring vid Järndammen i Sala 20 

23-sep Vandring runt sjön Glåpen 23 

30-sep Vandring i Jordmarkens naturreservat 28 

07-okt Vandring vid Skräddartorpet, Virsbo 41 

14-okt Utflykt med svampplockning 17 

11-nov Vandring längs Strömsholms kanal 41 

09-dec Adventsvandring i Vedboskogen 10 

13-16 dec Säfsenhelgen 10 

26-dec Annandagspromenad 16 

  SUMMA 962 
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Kulturarrangemang 

Datum Aktivitet Kulturarangemang 
Antal 
deltagare 

08-jan STF-kväll "Året som gått i ord och bild" 43 

05-feb Årsmöte 36 

15-sep Kulturnatten funktionärer 5 

01-okt STF-kväll med Jochen Römling 45 

05-nov STF-kväll – Kanalresan från Medelhavet till Östersjön 37 

03-dec STF-kväll – Resa till Nicaragua 33 

  SUMMA 199 

 
 
 
 
Studiebesök 

Datum Aktivitet Studiebesök 
Antal 

 deltagare 

13-sep Heldags bussutflykt till Grimsö Viltforskningsstation  och Löa Hytta 35 

  SUMMA 35 

 

 

 

 
Sammanställning av arrangemang 

Sammanställning av arrangemang Tillfällen Deltagare Medel 

        

Natur 66 962 15 

Kultur 6 199 33 

Studiebesök 1 35 35 

SUMMA 73 1196   

 
 
 
Sammanfattning 
Vi har ett rikt utbud av aktiviteter. 
Antalet tillfällen och deltagare på naturarrangemang har ökat sedan föregående år vilket är glädjande. 
I år hade vi dock endast ett studiebesök. 
Vi har haft ett samarbete med stadsbiblioteket i Västerås omkring två föredrag,  
20 mars ”Hikefulness” och 8 november ”Vandringsleder och naturreservat i Västmanland”. 
Vi hade då en möjlighet att synliggöra vår förening och dela ut foldrar. 
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RESULTATRÄKNING      

    Utfall Budget Utfall 

Resultat    2017 2018 2018 

Intäkter       

Verksamhetsbidrag STF  20 250 20 000 20 865 

Kulturbidrag STF   0 0 500 

Medlemsavgifter   915 1 000 1 940 

STF-kvällar, entréavgifter  8 480 7 000 6 120 

Kulturbidrag Studiefrämjande  8 200 6 000 6 400 

Föreningsverksamhet   0 0 2 520 

Räntor    337 200 86 

Övriga intäkter   0 15 000 0 

Summa intäkter   38 182 49 200 38 431 

       

Kostnader       

Lokalhyra    5 400 5 000 4 450 

Tryckkostnader , kopiering   0 0 1 123 

Förtäring    7 254 7 000 4 990 

Porto    2 233 3 000 1 906 

Kontorsmaterial   3 585 3 000 1 183 

Arkiv    300 300 300 

PR-material, kartor   0 5 000 5 755 

Presentmaterial   2 578 3 000 1 816 

Ersättning till föreläsare  1 900 3 000 500 

Bil- och reseersättning   2 824 3 000 3 052 

Medlemsaktiviteter   7 580 8 000 2 177 

Turledarträff   5 427 6 000 -11 

Övriga kostnader   398 1 700 176 

Övriga föreningskostnader  0 0 2 500 

Finansiella avgifter   900 1 700 1 200 

Summa kostnader   40 379 49 200 31 117 

Resultat    -2 197 0 7 314 

       

BALANSRÄKNING     

       

LIKVIDA MEDEL   31/12-2017  31/12-2018 

Kassa    6 642  4 357 

Länsförsäkringar Bank   222 391  226 190 

Summa likvida medel   229 033  233 504 

       

SKULDER OCH EGET KAPITAL     

Skulder      5 020  0 

Årets resultat   -2 197  7 314 

Eget kapital   226 210  226 190 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 229 033  233 504 
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BUDGET 2019     

 Utfall Budget  Kommentar 

RESULTAT 2018 2019   

Intäkter     

Verksamhetsbidrag STF 20 865    20 000      

Kulturbidrag STF 500 500   

Medlemsavgifter 1 940    2 500      

STF-kvällar, entréavgifter 6 120    5 000     4 träffar, 3 bet 

Kulturbidrag Studiefrämjande 6 400    6 000      

Föreningsverksamhet 2 520    0      

Räntor 86    50      

Övriga intäkter 0    0      

Summa intäkter 38 431    34 050      

      

Kostnader     

Lokalhyra 4 450    4 000     4 träffar 

Tryckkostnader, kopiering 1 123    1 500      

Förtäring 4 990    6 000      

Porto 1 906    3 000      

Kontorsmaterial 1 183    1 500      

Arkiv 300    300      

PR-material, kartor 5 755    10 000     STF-kläder till turledare 

Presentmaterial 1 816    3 000      

Ersättning till föreläsare 500    3 000      

Bil- och reseersättning 3 052    3 000      

Medlemsaktiviteter 2 177    10 000     Egenavgifter 8750:- 2018 

Turledarträff -11    6 000      

Övriga kostn., litteratur 176    500      

Övriga föreningskostnader 2 500    0      

Finansiella avgifter 1 200    1 700      

Summa kostnader 31 117    53 500      

Resultat 7 314    -19 450      
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STF Västerås Verksamhetsplan 2019 
 

• Bedriva lokal ekoturism genom att erbjuda vandringar, cykelturer, skid- 

och skridskoutflykter.  

  

• Bjuda på våra ”smultronställen” blandat med kultur och kulturhistoriska 

upplevelser  

  

• Förnya vårt programutbud med intressanta studiebesök och 

specialaktiviteter, utan att förändra vårt basutbud av vandringar och 

cykelutflykter i närområdet.  

  
• Tillämpa miljövänlig samåkning  

    

• Öka medlemsantalet till över 300 

 

• Utveckla STF-kvällarna för att samla föreningens medlemmar genom 

goda program, information om föreningens verksamhet.  

 

 

• Fortsätta att skicka månadsbrev till våra medlemmar via mejl. Vi siktar på 

att Månadsbrevet ska nå fler medlemmar genom att samla in 

mejladresser från de medlemmar där vi saknar sådan. 
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Ordförandens slutord   
 

STF VÄSTERÅS har under 2018 bedrivit en omfattande och framgångsrik verksamhet. Antalet 
aktiviteter och deltagare ligger något högre än föregående år, och jämfört med övriga STF avdelningar 
ligger vi mycket bra till.   

 

Vi har genomfört ett studiebesök med högt deltagarantal. Vi hoppas kunna presentera ett antal 
intressanta besöksmål även i år. 
 
Nästa års program kommer även det att bli en mix av natur- och kulturupplevelser. Vårt grundutbud 
av vandringar och cykelturer kommer att bestå, utöver det kommer vårt program att ”kryddas” med 
studiebesök och andra intressanta aktiviteter.  
 
STF kvällarna på Kyrkbacksgården kommer även i fortsättningen att vara vår viktigaste sociala 
mötesplats. Här kommer som vanligt att erbjudas intressanta program med stor spännvidd. 
 
Vi fortsätter med vårt populära månadsbrev levererat via mail och Anders Severins mail om kortvarsel 
aktiviteter. Till alla våra medlemmar skickar vi per post vår programfolder två gånger per år. Om du 
byter postadress eller mailadress är det viktigt att du meddelar föreningen så vi kan hålla vårt 
adressregister uppdaterat. 
Även i år deltog vi i Kulturnatten med plats utanför Biblioteket där vi marknadsförde föreningen genom 
personliga möten med västeråsarna 
Vi har också varit medarrangörer tillsammans med Stadsbibliotekets för 2 kvällsföredrag. För 2019 
hoppas vi att vi kan fortsätta det sammarbetet. 
 
Antalet medlemmar har i år ökat 69 st. Vi är nu 294 medlemmar i lokalföreningen 
 
Vi vill tacka alla deltagare och framförallt alla turledare som har varit med och skapat ett bra 2018 
Vi är övertygade om att 2019 kommer att bli minst lika bra och innehållsrikt STF- år som förra året. 
 
Gunnel Lejonberg 
 
 
 
 
 
Styrelsen 
Västerås 2019-01-25 
 
 
 
Gunnel Lejonberg    Gunilla Träff   
 
 
 
Ingrid Hjalmarsson   Ewa Häger 
    
 
 
Micaela Johansson   Ann Marie Hindersson 
 
 
 
Lars-Åke Nilsson   Michael Göransson 


