
 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 
För lokalavdelningen STF Borlänge-familj 

Guidad tur i Falu Koppargruva 
Många medlemmar anslutna till lokalavdelningen ville följa med STF Borlänge-

Familj på en spännande guidad tur i Falu koppargruva. Barnen fick lyssna på en 

guide som berättade vem bocken Kåre och Fet Mats egentligen var och hur det var 

att jobba i de trånga gångarna under jord, för flera hundra år sedan. Det kittlade rejält 

i många magar, små som stora när guiden berättade om Gruvfrun och vi gick in i de 

bitvis mörka och smala gruvgångarna... Av guiden fick barnen med sig varsin 

magisk sten som togs om hand om med stor omsorg.  

Årsmöte, 25 februari  
Årsmötet ägde rum på STF vandrarhem i Borlänge! Catharina från STF centralt 

besökte oss och ledde mötet. 

Som ny ordförande i föreningen valdes Magdalena Lindblom, som kassör Karin 

Pettersson, som sekreterare Sara Neil Florén, som medlemsansvarig Malin 

Dahlström, till styrelsen valdes även Sofia Olsson som ledamot. 

Avgående styrelse tackades av, initiativtagare till att starta föreningen Veronika 

Vegsö, Maja Sultan och Catharina Oscarsson. 

Vid mötet närvarade även några engagerade medlemmar! 

Plupp-utflykt till Sjöbergets naturreservat, 21 maj 

Ett rejält gäng barn och vuxna gjorde en vandring 

i Sjöbergets naturreservat. Vandringen var bitvis 

lite knölig men energin var på topp så det gick i 

full fart i den härligt mossklädda skogen fram till 

den stora stenen. 

Vid den stora stenen var det många barn som ville 

stanna och leka så vi bestämde oss för att ta 

pausen där. Det var några som gärna hade fortsatt 

upp för berget till vattentornet vilket en del gjorde 

efteråt. 

Efter lite lek och upptäcksfärd var det några barn som tycktes skymta något blått... 

Efter lite letande upptäcktes att Plupp var på intåg. Plupp hade med sig boken Plupp 

i storskogen som lästes högt för alla små. Efter sagostunden blev det fika och sen 

mer lek. Några barn passade på att leka och busa lite med Plupp. 

Vi riktar ett stort tack till Plupp som gästade vår utflykt!  

Vandring med tårtfest i Nygårdsravinen, 6 juni 
Sommar-Sverige visade sig på nationaldagen från sin bästa sida med sol och 

uppehållsväder. Vi samlades på Skvalet och begav oss mot Nygårdsravinen. För de 

minsta vandrarna var trappan ner lite av en utmaning men med envishet och tålamod 

gick det bra och alla tog sig ner till ledsystemet med de nybyggda spångarna. Att 
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komma ner och gå i den lummiga miljön med massor 

av grönska och bäckar var spännande!  

Vid en gräsplätt i utkanten tog vi paus för tårtfest. 

Kaffe/te, saft och jordgubbstårtor dukades upp och åts 

med god aptit i solskenet som nere i dalen blev väldigt 

tryckande 

Många av barnen passade på att göra slut på de sista 

krafterna genom springa upp och ner för den 

gräsbelagda slänten. Utflykten avslutades här och 

gruppen tog olika vägar tillbaka. 

Vandring med övernattning, 10-11 sep 
Den 10 september gick STF Borlänge-Familj iväg på den längsta utflykten hittills. 

Det blev en vandring med övernattning vid Finnsåsens fäbod i Borlänge. Det var ett 

glatt gäng som bar en hel del packning till 

övernattningsplatsen. 

Väl framme vid Finnsåsens fäbod sattes 5 tält 

upp, det var lite ojämt men alla fick en bra plats. 

Sedan grillades det korv till middag. Kvällens 

centrum blev sedan lägerelden där vi fortsatte 

med att grilla pinnbröd, hajkbanan och 

krabelurer till kvällsmys. Sedan somnade 

barnen och elden var igång långt efter att det 

blev mörkt. Alla njöt av att det var varmavindar 

och myggfritt mitt i skogen.  

Vi vill även tacka Friluftsfrämjandet för lånet 

av stugan. 

Träff – vill du engagera dig i STF?, 15 sep  

Vi ordnade ett fika på ett mysigt café i stan för att kolla om någon är intresserad av 

att engagera sig i lokalavdelningen. Tyvärr kom ingen på fikat.  

Sagostund med pannkaksfest, 13 oktober 

STF Borlänge-Familj fick äran att göra en utflykt på 

Borlänge bibliotek och dess fina sagogrotta!  

Första sagostunden var för de lite mindre barnen 

tillsammans med en vuxen. Barnen satt som små ljus 

och lyssnade på bl.a. sagan om ugglan som inte kunde 

somna. Det var även sånger med bilder och rörelser 

t.ex. imse vimse spindel och en liten båt... Sen var det 

dags för de lite större barnen att gå in i grottan, här var 

det 15 nyfikna små som efter de sagt de magiska orden 

fick gå in (utan medföljande vuxna)! 

Efteråt blev det pannkaksfest för alla i Möjligheternas 

Café.  

https://www.facebook.com/biblioteketiborlange/
https://www.facebook.com/pages/M%C3%B6jligheternas-Caf%C3%A9/197263030337281
https://www.facebook.com/pages/M%C3%B6jligheternas-Caf%C3%A9/197263030337281


 

 

 3 (3) 

 

Reflexvandring, 2 nov  
Ett 70-tal stora och små reflexjägare lyste igår kväll upp 

skogar i Mellsta utanför Borlänge. 

Utrustade med ficklampor och pannlampor vandrade de 

en reflexledd runda, somliga snabbfotade hann till och 

med flera varv. 

Det gav barnen ett fint tillfälle att uppleva reflexernas 

kraft och samtidigt få en mysig, och kanske även lite 

spännande, stund tillsammans med familjen. 

Många passade också på att glädja sig åt den snötäckta 

backen och varandras sällskap genom lek på markerna utanför skogen. 

Tomtevandring, 30 november 
Så var då STF Borlänge familjs traditionsenliga 

tomtevandring till ända!  

Ett extra mörkt år hade vi i och med avsaknaden av 

snö, men med hjälp av marschaller och 

tomtenissarnas små ledtrådar så kunde ändå de 

drygt 100 vandrarna orientera sig fram längs vår 

lilla slinga i skogen. Framme vid den härliga 

brasan fann barnen att tomten, som själv förstås 

var i lite brådska så här i juletider, hade lämnat 

kvar en liten överraskning. 

Det bjöds även på varm saft och lite fika. Tack alla 

för en härlig kväll i Plättbacken! 

Sist men inte betydelselöst 
Nya medlemmar 

Vi välkomnar alla nya medlemmar till föreningen! Under 2017 har 26 nya 

medlemmar gått med i STF och anslutit sig till vår lokalavdelning. Av dessa är 13 

barn. Alla medlemmar har kommit till i anslutning till våra aktiviteter. 

Utbildning 

Hela styrelsen hade anmält sig till en 2-dagars utbildning för nyvalda i styrelsen. 

Utbildare var STF central och utbildningen hölls i Hallsberg. På rund av sjukdom 

blev vi 4 som åkte. 

Sociala medier 

Lokalavdelningens Facebook-grupp hade 14 januari 2017, 252 följare, 83 % är 

följarna är kvinnor. En ökning med 43 % sedan 2014.Följarna finns i åldersspannet 

25-34 (31%) och 35-44 (37%)  

Externa kontakter 

För att bredda vår målgrupp har vi knutit kontakter med flera andra föreningar i 

Borlänge. Vi hoppas på fortsatt kontakt under 2017. 

Möten 

Vi har haft 3 styrelsemöten och flera aktivitetsmöten under året som gått. 


