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Verksamhetsberättelse 
 

Styrelsen för STF Södra Halland får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2018. 

 

Årsmötet ägde rum 2018-02-15 på Gästgivaregården i Kvibille med 47 närvarande 

medlemmar. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar tilldelades Per-Olof Holmqvist STF:s 

silvermärke och blommor för 25 års ideellt arbete i krets- och lokalavdelning. Avgående 

ordförande Ingrid Lönn avtackades med present och blommor för många års arbete i 

styrelsen. En av våra medlemmar, Lennart Dahlström, berättade och visade diabilder från sina 

resor på Madeira. 

 

 

 

Styrelsen 
Lars Andersson, Halmstad Ordförande, postmottagare 

Alf Rolandsson, Halmstad   Vice ordförande, hemsidesansvarig 

Anita Strand, Halmstad  Sekreterare, programansvarig 

Lars Aronsson, Halmstad  Kassör 

Catarina Arvidsson, Steninge Styrelseledamot 

Maria Lindqvist, Halmstad Suppleant 1 

Eva Ljungström, Halmstad Suppleant 2  

 

Revisorer 

Kerstin Albrechtsson, Halmstad 

Per-Olof Holmqvist, Falkenberg 

 

Valberedning 
Erik Nickolausson, Halmstad 

Marianne Palmqvist, Halmstad 

 

Programgrupp 
Styrelsen samt Erik Nickolausson och Ingrid Lönn 

 

 

Sammanträden 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.  

 

Programgruppen har träffats på arbetsmöten för att arbeta fram program för hösten 2018 och 

våren 2019. Programaktiviteterna har sedan fastställts av styrelsen. 

 

Medlemmar i lokalavdelningen 
Antalet medlemmar i lokalavdelningen var vid årets slut 254. Vid årets början var antalet 

medlemmar 241, en nettoökning med 13 medlemmar.  
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Arrangemang 
Totalt har lokalavdelningen haft 23 genomförda programaktiviteter med 521 deltagande 

medlemmar, ett snitt på 23 deltagare per aktivitet. Inklusive icke medlemmar blir det 576 eller 

25 i snitt. 

Avseende deltagande STF-medlemmar kan vi glädjande konstatera att det genomsnittliga 

antalet deltagare per arrangemang 2018 är detsamma som föregående år, vilket var ett 

rekordår. 

En analys av deltagande per aktivitet visar att genomsnittet var högre under hösten än våren. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att deltagarna varit mycket nöjda med de aktiviteter vi 

erbjudit. 

 

 

Nedan följer en redovisning av årets aktiviteter: 

 

18/1  Studiebesök på Stena Nordic Recycling Center  

Antal deltagare: 10 STF-medlemmar 

Intressant studiebesök. I Halmstad har Stena skapat en av Europas modernaste 

återvinningsanläggningar. Besökarna fick en mycket detaljerad information 

med efterföljande rundvandring med guiden Roy Åkvist. 

 

22/2  Studiebesök på Stena Nordic Recycling Center  

Antal deltagare: 15 STF-medlemmar 

Studiebesöket på Stena dubblerades eftersom gruppen annars skulle blivit för 

stor. 

 

15/2  Årsmöte på Gästgivaregården i Kvibille   

Antal deltagare: 47 STF-medlemmar 

 

24/2 Besök i Tönnersa naturreservat   

Antal deltagare: 25, varav 23 STF-medlemmar 

En härlig vintervandring i ett spektakulärt dynlandskap. Vi vandrade upp och 

ner bland dynerna men turen gick även utmed stranden till Lagans mynning. 

Dagens guide Lars Andersson berättade bland annat om Sand Life vars syfte är 

att återskapa de öppna sandmarkerna genom att ta bort vresrosor och bergtall. 

 

6/3  Öland – med vandring på Stora Alvaret (informationsträff) 

Antal deltagare: 25, varav 24 STF-medlemmar 

Stort intresse för att följa med på en vandringsresa till Öland. Vid träffen 

presenterades ett förslag på upplägg och förutsättningar för en flerdagarstur till 

Öland.  

 

8/3  Studiebesök på The Photo Gallery   

Antal deltagare: 26, varav 25 STF-medlemmar 

Intressant studiebesök. Galleristen Nette Johansson började med att berätta om 

hur hon startade The Photo Galleri i Slottsmöllan. Därefter fick vi en mycket 

intressant föreläsning om vad fotokonst är samt om den pågående utställningen 

med Bryan Adams fotografier på kända personer. Som avslutning smakade det 

gott med kaffe och hembakt. 
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17/3  Skymningsvandring på Undars mosse   

Antal deltagare: 31, varav 24 STF-medlemmar 

Det blev en något kall skymningsvandring i vårkvällen men en ganska 

lättgången tur på Undars mosse på grund av tjäle i marken. Guiden Sören 

Mattsson berättade om mossens historia under vandringen och fortsatte med ett 

föredrag under kvällen. Den medhavda soppan värmde gott inne på 

vandrarhemmet. 

 

5/4  Matvandring - Slöingerundan    

Antal deltagare: 41, varav 40 STF-medlemmar 

Under Matvandringen fick vi möta entreprenörsandan som finns i trakten runt 

Slöinge. Först besökte vi Gudmundsgården där ägaren Ralf Tebaay berättade 

om glada grisar och om sitt stora engagemang. På Gudmundsgården finns både 

charkuteributik och restaurang och i Halmstad säljs gårdens charkuterier i 

butiken Gudagott Kött och Chark. 

I restaurangen åt vi Kalte Platte innan vi vandrade vidare mot Slöinge 

Kafferosteri. Där berättade vår guide att Slöinge Kafferosteri är ett mikrorosteri 

som endast rostar specialkaffe och vi fick också höra om deras sätt att rosta. 

Sedan fick vi möjlighet att köpa med oss kaffebönor. En kaffeblandning heter 

”Augustas blandning” och det kaffet serveras på Solhaga Stenugnsbageri. Där 

avslutades matvandringen med en kopp kaffe och gott bakverk. 

           

22/4  Vårvandring på Galgberget i Halmstad   

Antal deltagare: 15, varav 14 STF-medlemmar 

Galgberget är så mycket mer än ett populärt rekreationsområde. Erik 

Nickolausson, dagens guide, hade mycket att berätta om bland annat 

Galgberget, Hallandsgården och Landalasjön. Efter vandringen fanns möjlighet 

att besöka Garnisonsmuseet med 91:an. 

 

6/5  Ås- och kustvandring vid Steninge   

Antal deltagare: 39, varav 26 STF-medlemmar 

En trevlig vandring bland vitsippor och får samt vackert väder. Vandringen gick 

genom två naturreservat, Steningekusten respektive Skipås. Utsikten från 

Klippekulle i Skipås, i folkmun ”Guds gröna ängar”, var bedårande. På 

Steninge Vandrarhem bjöd Catharina på rabarbersaft, vilket var mycket 

uppskattat. 

 

20/5  Cykeltur i Halmstads östra delar    

Antal deltagare: 7 STF-medlemmar 

Trevlig cykeltur i vackert väder. Turen utgick från Halmstad Arena och gick 

vidare via Gustavsfält, Norteforsen, Snöstorp, Röinge, Tolarp och till den gamla 

bruksorten Marbäck. Under färden fanns det många intressanta platser att 

stanna till vid. 

 

31/5  Vattenvandring vid Suseån    

Antal deltagare: 15, varav 12 STF-medlemmar 

Guider denna kväll i Getinge var projektledaren, en kommunekolog samt en 

representant för Suseåns Vattenråd. De berättade hur arbetet gått till att bygga 

skyddsvallar efter översvämningen 2014. Vi fick bland annat höra att tekniken 

sattes på prov en julhelg med mycket regn. Allt fungerade! 
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Nu är det ett trevligt rekreationsområde med små dammar med fisk, 

planteringar och promenadstigar med utplacerade sittplatser. 

 

10/6  Yttra Berg – ett område med skönhet   

Antal deltagare: 24, varav 23 STF-medlemmar 

Trevlig vandring med mycket blommor och skiftande natur. Vi möttes av ett 

gammaldags landskap som i stort sett är bevarat sen 1830-talet. I ladan finns ett 

gårdsmuseum med en utställning om gårdens historia och kultur och natur i 

reservatet.  

 

9/8  Falkenberg – Stadens uppkomst och äldre historia  

Antal deltagare: 15 STF-medlemmar 

En mycket intressant vandring under ledning av en guide från Falkenbergs 

museum. Vi fick höra om hur det kan ha sett ut i det medeltida ”Ätraby”, 

nuvarande Falkenberg. Guiden berättade också om det så betydelsefulla 

laxfisket och om industrialiseringen. Sjöbergs laxrökargård är det enda rökeri 

som finns bevarat utmed Ätran i Falkenberg. Här gick vi in och kände på 

rökdoften som sitter kvar i väggarna. De låga husen runt S:t Laurentii kyrka har 

också en historia att berätta. 

 

25/8  Vita spåret från Gyltige    

Antal deltagare: 9 STF-medlemmar 

Vi följde Vita spåret från Simlångsgården, Gyltige öster om Fylleådalen. I 

vacker natur passerade vi bland annat Svalilt, som är en av de högst belägna 

byarna i Halland. Under vandringen kom vi till Svalilts skvaltkvarn. Inne i 

kvarnen tog vi del av information om hur det gick till att mala mjöl förr. 

 

30/8– 2/9      Öland – med vandring på Stora Alvaret  

 Antal deltagare: 27 STF-medlemmar 

Tidigt på torsdagsmorgonen packade vi in oss i våra bilar och körde mot Öland. 

Efter inkvartering och lunch på Bo Pensionat i Vickleby åkte vi till Beijershamn, 

ett naturreservat med mycket rikt fågelliv. Vi såg förutom fåglar även nötboskap 

som gick och betade på strandängarna. Nästa dag tog vi oss till Ottenby där 

några gick upp i fyren Långe Jan. Vi fick också guidning i Ottenby Naturum och 

på fågelstationen. Mycket intressant. Eftermiddagen tillbringades med vandring 

i Ottenbylund. 

På lördagen blev det en fantastisk heldagsvandring på Stora alvaret. Mycket 

säregen natur och vidsträckt utsikt. Mycket imponerande är den fyra mil långa 

Mittmuren som går i nord- sydlig riktning över hela Stora alvaret. 

Kalkstenshällarna på alvaret var ofta täckta av vit masklav, som endast finns på 

Öland och Gotland samt i fjällen. De rödskimrande riddarskinnbaggarna såg vi 

ofta på blommande tulkört.  

Hemresedagens förmiddag tittade vi på Capellagårdens trädgårdsodlingar och 

en av deltagarna, Poul, som varit elev på Capellagården, berättade bland annat 

om hur han tillverkade möbler efter Carl Malmstens ritningar. Därefter 

avslutades dagarna på Öland med en kort vandring på Västra landborgen innan 

vi skiljdes åt och började hemfärden. 

Våra reseledare Alf och Lars såg till att erbjuda oss både natur och kultur på 

Öland. Vi studerade bland annat en av Ölands äldsta och en av Sveriges 
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märkligaste runstenar, Karlevistenen i Mörbylånga samt Kungastenarna i 

Ottenby. 

 

9/9  Vandring i Musikedalens naturreservat på Hallandsås  

Antal deltagare: 24, varav 17 STF-medlemmar 

En trevlig vandring i annorlunda och varierande natur med stupande branter, 

forsande bäckar, sumpskogar, bokskogssluttningar och vidsträckta mossar.   

 

23/9  Höstvandring på Nyårsåsen   

Antal deltagare: 20, varav 17 STF-medlemmar 

Vandringen startade vid Plönningeskolan och första anhalt var 

Plönningeobservatoriet där Alf Rolandsson kort berättade om dess verksamhet 

med bland annat stjärntittarkvällar. Under vandringen på Nyårsåsen studerade 

vi många stenbrott. Vi tittade på utsikten över Harplinge från det nordligaste 

brottet, Nordpolen. Vid ett torp, numera sommarstuga, i Gullbrandstorp träffade 

vi på en släkting till en stenhuggare, som bott i torpet, och fick höra en 

intressant släkthistoria. 

 

7/10              Tre vattenkraftverk i Lagan  

 Antal deltagare: 35, varav 29 STF-medlemmar 

På samlingsplatsen Lagavallen i Knäred mötte HP-reportern Sandra Killgren 

upp. Hallandsposten hade hört av sig och ville göra ett reportage om denna 

aktivitet. Det blev en helsida i HP måndagen den 8 oktober 2018. 

I strålande sol och klar luft studerade vi de tre kraftverken Bassalt, Knäred 

Övre och Knäred Nedre som hör till de äldsta vattenkraftverken i Lagan. 

Samtliga byggdes år 1910 av Sydsvenska Kraftaktiebolaget. Vi såg också hur 

landskapet har påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. 

 

21/10  Söndagsfrukost på STF Bråtadal/Svartrå Vandrarhem samt vandring  

Antal deltagare: 37, varav 33 STF-medlemmar  

Efter en god och stärkande frukost var det samling på gårdsplanen utanför 

vandrarhemmet. Där anslöt ytterligare några vandrare. Björkasjö rundades och 

på vägen passerades två naturreservat, Björkekullen och Älmebjär. Som 

avslutning besökte vi den gamla gården Björkekullen där tiden stått stilla sedan 

de sista ägarna lämnade gården. 

 

10/11            Broarna över Genevadsån  

 Antal deltagare: 36, varav 31 STF-medlemmar 

En kortare vandring i strandskog och på stranden i Gullbranna naturreservat. 

Vandringen gick över de två nya broarna över Genevadsån. 

 

20/11            Studiebesök i Martin Luthers kyrka, Halmstad  

 Antal deltagare: 14 STF-medlemmar 

Ett intressant studiebesök. Prästen Susan Tronsson visade oss runt och 

berättade om kyrkan som är byggd av annorlunda material och har en 

annorlunda form. Kyrkan kallas ofta för ”Plåtkyrkan”. Kyrkan invigdes 1970. I 

kyrkan finns många konsverk och glasmålningar av bl.a. Erik Olsson, 

Halmstadgruppen, och Hans Fagerström, Halmstad. 
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4/12  Föreningsträff på Pensionat Lundåkra   

Antal deltagare: 39 STF-medlemmar 

Traditionsenligt träffades vi på Pensionat Lundåkra för adventsmys. Efter 

julgröt och skinkmacka visade vår ordförande Lars Andersson bilder från året 

som gått. Vi fick också en kort presentation av vårprogrammet 2019. 

 

 

 

Ekonomi 
Lokalavdelningens ekonomi är under god kontroll, vilket framgår av resultat- och 

balansräkningarna. Under året värvades 12 nya STF-medlemmar, vilket innebär att vi får 

behålla medlemsavgiften under första året. 
 

Verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen har följts upp och vi kunde konstatera att vi har arbetat efter planen 

förutom att studiecirkeln kring hur man arbetar i en lokalavdelning inte har genomförts men 

planeras att kunna genomföras nästa år. 

 

STF centralt 
Lars Andersson och Alf Rolandsson har gått en utbildning i Miranda och Web-mail i 

Stockholm. 

Ingrid Lönn och Anita Strand deltog i STF:s Riksstämma 5-6 maj som medlemsombud. 

Lars Andersson har varit på konferens i Stockholm för nyvalda lokalavdelningsordföranden. 

Eva Ljungström var på kurs för nyvalda styrelseledamöter i oktober i Örebro. 

 

Samverkan med Studiefrämjandet 
Som medlemsorganisation har STF tillgång till Studiefrämjandets resurser. Lokalavdelningen 

har i första hand använt sig av kontorsservice samt haft de flesta mötena i Studiefrämjandets 

lokaler. 

Samtliga kulturarrangemang rapporteras till Studiefrämjandet för ett kulturbidrag som 

lokalavdelningen får vid årsskiftet. 

I december var det Öppet hus på Studiefrämjandet, Halmstad, där medlemsorganisationerna 

hade möjlighet att presentera sig. STF Södra Halland var där och visade bland annat upp 

förslag på packade ryggsäckar för fjäll- respektive dagsvandringar. 

 

Samverkan med andra 

STF Södra Halland är sedan flera år medlem i Suseåns vattenråd och har en representant i 

styrelsen. Den posten innehas av Lars Andersson. Ingrid Lönn är medlem i vattenrådets 

referensgrupp. 

STF Södra Halland är medlem även i Kattegatts kustvattenråd. Lars Andersson är vår 

representant. 

Vidare har vi samverkat med andra föreningar inom ramen för ”Naturupplevelser i 

Halmstad”, ”Upplev naturen Falkenberg” och ”Upptäcktsfärder i Laholms natur”.  

Vi har också genomfört arrangemang tillsammans med Länsstyrelsen. 

 

Marknadsföring 
Grunden för vår marknadsföring är det tryckta programbladet som utkommer vår och höst. 

Programmet finns också på hemsidan. 
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Dessutom marknadsförs arrangemangen genom HP:s Almanackan och HN:s Dagboken samt 

Påminnelser till medlemmars e-post. Vid behov har vi annonserat under Föreningsaktuellt i de 

bägge tidningarna. 

 

Ingrid Lönn och Anita Strand deltog under våren i Språkcafé för nyanlända på Spenshults 

asylboende. Två kvällar i maj erbjöds intresserade att följa med till Nissaströms naturreservat. 

Detta är ett litet reservat, med vildmarkskänsla, längs Nissan. Sammanlagt valde 25 nyanlända 

från bland annat Afghanistan, Iran, Pakistan och Burundi att prata svenska i naturen. På lätt 

svenska samtalades om växter och djur och jämförelser gjordes med hemländernas växt- och 

djurliv. Framförallt tyckte man att det var skönt att inte behöva vara rädd för farliga djur. För 

nyanlända är det ofta en ny erfarenhet att vistas ute i naturen och därför informerades också 

om den svenska allemansrätten. 
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Slutord 
Styrelsen vill med hänvisning till ovanstående rikta ett tack till alla som medverkat till att vi 

haft intressanta och trevliga upplevelser. 

 

 

Halmstad i februari 2019 

 

STF Södra Halland 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Andersson Alf Rolandsson Lars Aronsson 

 

 

 

 

Anita Strand                           Catarina Arvidsson        Maria Lindqvist 

 

 

 

 

Eva Ljungström 

 

 


