
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 

För lokalavdelningen STF Borlänge-familj 
 
STF Borlänge-familj, en lokalavdelning inom Svenska Turistföreningen, har 

genomfört 15 stycken aktiviteter i Borlänge kommun. Syftet med aktiviteterna har 

varit att tillbringa tid i naturen eller i kulturen med familjen genom att besöka 

smultronställen som ligger nära. 

Totalt har lokalavdelningen skapat aktiviteter för cirka 240 personer. Åldern på 

deltagarna har varierat mellan 65 år och 2 månader. 

Vardagsäventyr – Långfärdsskridskor på Ösjön, 15 januari 

20 vardagsäventyrare kunde njuta av fina isförhållande, solsken och trevligt 

sällskap. Vi skrinnade på Runn-is fina plogade bana på Ösjön och lunchade i 

Lindöns naturreservat. STF Borlänge Familj vill tacka Runn-is för de arbete som de 

lägger ner genom att sätta in överskottet från dagens aktivitet på deras bankgiro. 

Vardagsäventyr – Skidor till Bjusan, 29 januari 

En vanlig tisdag skidade 4 vardagsäventyrare tillsammans med STF Borlänge 

Familj genom skogen fram till sjön Bjusan och Bjusanstugan. Lunchen intogs 

skyddat i stugan. Under turen kunde vi alla njuta av snöklädda träd och öppna 

vidder på sjön, även om vissa passade på att sova. 

Vardagsäventyr – Långfärdsskridskor på Ösjön, 30 januari 

10 vardagsäventyrare fick njuta av fina isförhållande och trevligt sällskap. Vi 

skrinnade på Runn-is fina plogade bana på Ösjön och lunchen intogs vid bryggorna 

vid Ornässtugan. 

Vardagsäventyr – Vandring i Övre Tjärna, 20 februari 

18 vardagsäventyrare njöt av vårvintern under en vandring längs de slingrande 

stigarna vid Tjärna sandtag och vidare upp på Tjärnabergets kant. Vid Plättbacken 

intogs lunchen i strålande solsken. Mätta och glada fortsatte de små och stora 

äventyrarna sin vandring tillbaka mot bilarna. 

Grilla med Dalarnas vackraste utsikt, 15 mars 

12 äventyrare njöt av en vintervandring upp till rösåsens utsiktstorn. Tyvärr var 

utsikten inte lika bra som vid strålande solsken, men däremot fick vi grilla i mysigt 

snöfall. Mätta och glada gick vi tillbaka mot bilarna. En familj stannade kvar och 

njöt lite mer av elden. 

 

 

https://www.facebook.com/stffamiljborlange/?__tn__=K-R&eid=ARAlr3bokO7H5UxO3h83a6D26v5Dn4bZHJiXi1P-CamckBjT9UE6p95o1E6-Ef9QY9pFtt0wBizZvwp_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCFzK6Ckz4OH0UvESdgYX_n5HLEXpVsVGXqZNj9SBAM62vg3BRa7IigHhEkQhZlg7UY1ipW7cY-qjKm32eJ01ONq5SHXTvL60Umtst9othjX7uJkrSlR7fHQTdilUhNuQavGzktfLgJ5nX2AuMTlOo7npw_hUpEiBOpOaRbSSQ8IjU6wudcnmNnvkvnZ3j1P82H28TYJAlTlcRsUxjKi7F41Up4J1fz_k3jy2-1zbCui-DK-kHfecZ6La0-3xtJip_mIL-cncMmEHlnS7xVl5zxSOByC7qYkIg_B9dnIgkREB2C9ykz5pNnh7VOgS0Xy_d0T9d0yNfisEjbbESOqiSNKE_gwtb0xmCCWTnkQvzy7aU50DYY9ThguyrRq2vBbv_8h7nONz9zKGNaPkqMhC3iMP28SCnX8WzYj8Em1u2_
https://www.facebook.com/stffamiljborlange/?__tn__=K-R&eid=ARAsItKFz0z8aEo-PYzvH6zGcXoB-CAT6fNRzk7X1yLndnFRQxn-W0Daxg9vpgYbmboxN-CHvcfRJ6TT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvAyErmc_fii2YzVasiyLaXyHyOvOQZVMNfS0RvOSPm6Tr-QDE4Qb_MAxm4v8PQ4sc_ovzooKuCQcLKrXNTgt6XOjihqwd3Mk4zy7xuUQGr9NQCVadmYdjCuusgQy_AFSMmCjjJrWRHXa7cKnW1ix-oyerRsT--TTdqJlap3jfrXzmNSwCf-ytQJ5tlqHw4-otQjOQvw_Vva8Zh34NzBdSuNKbcMlWGy2xLbYrVAxmfVDz37t2tAPeAVt4qdv2kSqWqjcThLM38cKPlqJLSSGFG6__viLAKYA2HC-9xLy7Z-1hJlwH5eeGSkP3NML-IeAWgnlqR9rAoTGZ2XZqjK4
https://www.facebook.com/stffamiljborlange/?__tn__=K-R&eid=ARAsItKFz0z8aEo-PYzvH6zGcXoB-CAT6fNRzk7X1yLndnFRQxn-W0Daxg9vpgYbmboxN-CHvcfRJ6TT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvAyErmc_fii2YzVasiyLaXyHyOvOQZVMNfS0RvOSPm6Tr-QDE4Qb_MAxm4v8PQ4sc_ovzooKuCQcLKrXNTgt6XOjihqwd3Mk4zy7xuUQGr9NQCVadmYdjCuusgQy_AFSMmCjjJrWRHXa7cKnW1ix-oyerRsT--TTdqJlap3jfrXzmNSwCf-ytQJ5tlqHw4-otQjOQvw_Vva8Zh34NzBdSuNKbcMlWGy2xLbYrVAxmfVDz37t2tAPeAVt4qdv2kSqWqjcThLM38cKPlqJLSSGFG6__viLAKYA2HC-9xLy7Z-1hJlwH5eeGSkP3NML-IeAWgnlqR9rAoTGZ2XZqjK4
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Vardagsäventyr – Barnvagnspromenad till Vassjön, 15 april 

16 vardagsäventyrare tog barnvagnarna från Mellsta till Vassjön. Promenaden gick 

mellan faluröda hus och över vida slätter med vyer av Dalälven och höga berg i 

horisonten. Framme vid Vassjön mumsades det matsäck och hö, klättrades i 

fågeltornet samt njöts i solskenet. 

Paddling på Tunaån, 6 juni 

På Sveriges nationaldag kunde 29 STF Borlänge-familj medlemmar njuta av 

sommarvärmen från kanoter på Tunaån. Vi paddlade i den lugna och slingrande 

Tunaån och åt lunch vid Ångbåtsbryggorna. Vädret var strålande och många barn 

och vuxna passade på att svalka sig i ån, både vid lunchen och vid Tyllsnäs Udde. 

Vi fick bra guidning, både om säkerheten i kanoten och om fågellivet vid ån, av 

Bosse-bus från Friluftsfrämjandet Borlänge. Tack Bosse för din insats. 

Vardagsäventyr – Vandring till Enborgshöjden, 18 juni 

Idag tog 8 små och stora äventyrare sällskap till Tjärnabergets topp. Längs 

slingrande leder och varierande vegetation gick vandringen. Försommaren bjöd på 

solsken och ljumna vindar. På Enborgshöjden blev det rast och fika innan 

vandringen fortsatte neråt igen. 

Bokcirkel för barn 7-10 år (första träffen), 17 september 

Gemensamt för alla bokcirkel-träffarna är att bokcirkeln börjar i Sagogrottan på 

Borlänge bibliotek med boktips, lite allmänt snack och högläsning. Efteråt 

inmundigas fika i ett grupprum på tredje våningen. 8 barn är aktiva i bokcirkeln. 

Plupp-utflykt till Sjöberget, 12 oktober 

I lite småruggigt men ändå skönt höstväder samlades ett stort gäng (ca 60 stora och 

små) för att bege sig på utflykt tillsammans! Vi gick in i Sjöbergets naturreservat, 

en skön promenad med mysig mossbeklädd skog, inbjudande till lek. Vid de stora 

stenarna som direkt blev huvudattraktionen för en del barn slog vi oss ner för fika. 

En del passade på att sitta och prata och många lekte. STF Borlänge Familj bjöd 

alla på svenska äpplen. 

Efter en stund smög sig en blåhårig figur fram till oss, med lång halsduk, i samma 

färg som höstlöven! För många bekant och för en del barn en ny bekantskap. Plupp 

hade med sig boken om sig själv och samlade alla för en sagostund. Vi fick lära oss 

om Plupps höstbestyr och vänner uppe i fjällen. När boken var slut fick alla barn 

varsitt bokmärke av Plupp. En del påbörjade sin väg tillbaka, en del tog en omväg 

och en del stannade och lekte lite längre. 
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Bokcirkel för barn 7-10 år (andra träffen), 22 oktober 

Halloweentema med pyntning och pyssel. Gemensamt för alla bokcirkel-träffarna 

är att bokcirkeln börjar i Sagogrottan på Borlänge bibliotek med boktips, lite 

allmänt snack och högläsning. Efteråt inmundigas fika i ett grupprum på tredje 

våningen. 8 barn är aktiva i bokcirkeln. 

Reflexvandring – Forsa klack, 28 oktober 

Ett 40-tal stora och små reflexjägare lyste upp skogen i Forsa klack i 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. 

Bokcirkel för barn 7-10 år (tredje träffen), 26 november 

Gemensamt för alla bokcirkel-träffarna är att bokcirkeln börjar i Sagogrottan på 

Borlänge bibliotek med boktips, lite allmänt snack och högläsning. Efteråt 

inmundigas fika i ett grupprum på tredje våningen. 8 barn är aktiva i bokcirkeln. 

Tomtevandring i Plättbacken, 30 november 

Traditionsenligt genomförde STF Borlänge familj årets #tomtevandring i 

Plättbacken! Förväntansfulla små och vuxna samlades vid starten precis när dag 

blivit kväll. Den marschallbelysta stigen slingrade sig 

genom skogsdungen i gnistrande snöfylld vinterkväll 

mot fikaplatsen och den värmande brasan! Längs med 

stigen kunde vi bland annat spana in många små söta 

tomtar, några lucior och snögubbar. I skogen och vid 

brasan smög Tomten omkring med lykta och stora 

julklappssäcken över axeln. Tomten levererade 

traditionsenligt ut julklappar till alla barnen! Runt 

brasan mumsades det på fika med varm saft, 

clementin och pepparkaka! Många tog även tillfället 

att laga middagen över öppen eld. Det blev en mysigt 

och aktiv stund i en snöklädd natur som uppskattades 

av stora och små. 21 stycken medlemmar deltog. 

Bokcirkel för barn 7-10 år (fjärde träffen), 17 december 

Jul tema med lite extra pyntning och pyssel. Gemensamt för alla bokcirkel-

träffarna är att bokcirkeln börjar i Sagogrottan på Borlänge bibliotek med boktips, 

lite allmänt snack och högläsning. Efteråt inmundigas fika i ett grupprum på tredje 

våningen. 8 barn är aktiva i bokcirkeln. Totalt åtta träffar i bokcirkeln är planerade. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/tomtevandring?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCOBSl4XIvnHAuWUMLwasRxnxxxdejDBUlmnuyeQa1EuDt_JugA1cek0Kiv5aUvhNmvHSSSlj89Seo9IhVy8Ps6N9-YWeslcSOcbprskmxrlarD9bDW57uAUzbpwljABvSrA_fdn6wrZggSRfcT98gINfHVKn_vyNQdDNU9mwvlvoIVgY6D9zh7FVUkyXmVtlfXgYXoGtxPf_I1F2FRhw-q6u6XS6gUH0BepdQ93ICoE02x-0yWdMomerENAfEOQsTf6-5lyw4OaBuh03mki33HN8GPR61jv6zldBaCXbD7dKUlo-fQl3jGbIR75X0F2hfmwqj-8DbiPZp7uBg_LFJuj-X_LUfhrK8VYjvtcSCcaiG13Ik3ed1ATPjlK7cbqlEn__ByaVSikqOo8uTJ51JdjMICbM2qJk5rObVRu0a1YDk&__tn__=%2ANK-R

