
 

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018 
För lokalavdelningen STF Borlänge-familj 
 
STF Borlänge-familj, en lokalavdelning inom Svenska Turistföreningen, har 
genomfört 13 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 296 stycken medlemmar och 52 
stycken icke-medlemmar deltagit. Åldern på deltagarna har varierat mellan 70 år och 
3 veckor.  
 

Påskvandring i Plättbacken, 30 mars 
Med snö på backen kunde årets påskvandring genomföras i Frostbrunnsdalen. 
Barnen sökte ägg i snön och efteråt kunde alla njuta av framdukat fika. 39 
medlemmar deltog 

Sagostund på biblioteket, 24 april 
Några historier och ramsor i sagogrottan, 130 pannkakor, ganska mycket ballonger, 
ganska många väldigt fina dekorationer på dukarna, samt en hel del lek på terrassen..  
STF tackar den härliga personalen från Borlänge bibliotek och Möjligheternas café, 
och alla ni som kom och deltog såklart. 28 medlemmar deltog.  

Fågelskådning och utflykt vid Vassjön, 12 maj  
Borlänge fågelklubb berättade lite om fågellivet i detta häftiga område i Borlänge! 
Spännande var det också att titta på de vackra highland cattles som betade på samma 
ställe. 18 medlemmar deltog. 

Paddling på Tunaån, 6 juni 
Medlemmar i STF Borlänge-familj firade i år nationaldagen tillsammans genom att 
paddla i Tunaån! Vädret var helt på vår sida även i år. 
Friluftsfrämjandet Borlänge bidrog med kompetens inom kanotsäkerhet och 
paddlingstips. Tackar så mycket, det är alltid bra att ha säkerheten färskt i minnet.  
Efter säkerhetsgenomgången paddlade alla 8 kanoter upp längst den slingrande 
Tunaån. Längst vägen såg vi vacker grönska, betade kor, blommor, fåglar och fiskar. 
Efter en lagom lång paddling för de små medlemmarna var det dags för lunch. 
Lunchen intogs på picknickfilt i gräsen under en solig himmel. Efter lunchen tog 
Bosse-bus över och ordnade några spontana lekar, det uppskattades. Även ett 
fiskespö hittades och en fisk fångades. Efter lunchen gick färden åter till Tyllsnäs 
udde, där passade några på att bada och fortsätta njuta av vädret. 
Tack alla medlemmar för en fantastiskt härlig dag! 37 medlemmar deltog 
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Överlevnadsskola i Bergeboskogen, 17 juni 
Olli från Swetrek lärde oss att överleva i skogen! 
Vi fick lära oss vad man ska göra om man går vilse i skogen, vilken utrustning som 
man alltid ska ha med sig, hur man vet ungefär hur lång tid det är kvar innan solen 
går ner och fler knep för hur man kan känna skogen och alla dess möjligheter till 
hjälp. Vi provade även bygga regnskydd och lärde oss göra upp eld, över vilka vi 
sedan beredde vår lunch. 25 medlemmar deltog. 

Vardagsäventyr - vandring till Bjusan, 4 september  
I tisdags gick vardagsäventyrare från Plättbacken till Bjusan. Längs vandringen tog 
vi lite extra energi där vi hade utsikt över Borlänge. Vi kunde skåda Kvarnsveden, 
Kupolen, Stora Tuna Kyrka och Romme Alpin. Vi intog en välförtjänt lunch vid 
Bjusan och sen vandrade vi hem. Naturen bjöd på en fin höstdag med massa svamp 
och blåbär. 6 medlemmar och 2 icke-medlemmar deltog. 

Vardagsäventyr - vandring längs Tunaåleden, 25 
september  
I frisk höstluft och strålande solsken vandrade tidigare idag vardagsäventyrare en bit 
av Tunaåleden. Längs vandringen varierade naturen mellan öppna hagar med 
betande kor och tät lövskog. Vi intog en välförtjänt långlunch i solen och sen 
vandrade vi hemåt. 10 medlemmar och 8 icke-medlemmar deltog. 

Svampplockning i närheten av Gyllbergen, 10 oktober  
I vacker trollskog med vattenfall och en gammal kvarn hittade man i onsdags 
eftermiddag en hel massa trattkantareller och ett flertal små troll på jakt efter dessa. 
Efter en tur i skogen där Olli från Swetrek lärde oss om olika svampar och berättade 
om hur det såg ut här på 1300-talet grillade vi korv och barnen lekte kull i mörkret 
med sina ficklampor! Stort tack till er som kom, och till Swetrek som tog med oss hit 
till detta härliga ställe i Borlänges egna vildmarksområde! 25 medlemmar deltog. 

Hitta Vilse-utflykt i Islingbyholen, 13 oktober  
Årligen går i genomsnitt 700 barn vilse i skogarna i Sverige. De allra flesta hittas 
inom några timmar. Efter den här helgen blir förhoppningsvis genomsnittet för 
Dalarna lite lägre, tack vare Elisabeth Myregrund och hennes dotter Ida från 
Civilförsvarsförbundet.Vid Sagostigen i Islingby mötte de upp ett gäng STF:are och 
delade med sig av tips och råd för att både förbygga att gå vilse, och hantera 
situationen om den ändå uppstått. En härlig och lärorik förmiddag för både barn och 
föräldrar, och möjligtvis även för SSAB´s anställda som kanske kunde snappa upp 
de viktigaste budskapen när de ekade uppifrån skogen; Krama ett träd! Håll värmen! 
Syns och hörs! Längs vägen fick vi både information och små uppgifter att prova på. 
Efteråt stod grillning och lek på agendan. 18 medlemmar deltog. 
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Vardagsäventyr - vandring i Sjöbergets naturreservat, 
23 oktober 
I tisdags genomfördes ett vardagsäventyr tillsammans med STF Borlänge-familj. 
Det var 21 personer som vandrade i behagligt tempo i den fantastiska skogen i 
Sjöbergets naturreservat. Efter en välförtjänt lunch i vindskyddet med en mysig 
brasa protesterade barnen i kör när det var dags att gå tillbaka till parkeringen, vi tror 
barnen ville vara kvar.  
Tack alla vandrare för ett härligt vardagsäventyr! 5 medlemmar och 16 icke-
medlemmar deltog. 

Vardagsäventyr - vandring i Smäckens naturreservat, 
14 november  
Tidigare idag kunde 32 vardagsäventyrare njuta av novembersolen i Smäckens 
naturreservat tillsammans med STF Borlänge familj. Vi vandrade i behagligt tempo 
och njöt av de olika naturtyperna. Vissa barn sov och andra barn njöt av att vara ute i 
naturen. 12 medlemmar och 20 icke-medlemmar deltog. 

Tomtevandring i Plättbacken, 24 november  
Årets #tomtevandring har ägt rum i Plättbacken! 
Förväntansfulla små och vuxna samlades precis när dag blivit kväll... Den 
marshallbelysta stigen slingrade sig mot fika-platsen och den värmande brasan! 
Längs med stigen fick vi spana in många små söta tomtar, några lucior och även en 
liten ren (och kanske fler?)... I vanlig ordning kunde vi även se spår av tomtens 
nissar i form av små luvor som låg spridda längs stigen... 
I år fick de flesta av oss även se skymten av självaste Tomten som levererade säcken 
med paketen till alla små! Runt brasan mumsades på fika med varm saft, clementin 
och pepparkaka!  
Tack alla medlemmar som kom och gjorde detta till en härlig och spännande kväll i 
vintermörkret! 79 medlemmar deltog. 

Vardagsäventyr - vandring på Tjärnaberget, 4 
december  
Den 4:e december genomfördes årets sista vardagsäventyr. Vi passade på att njuta av 
naturen denna soliga och kyliga decemberdag. Vi vandrade från parkeringen vid 
Plättbacken och gick upp mot Tjärnaberget, väl där uppe möttes vi av milslång utsikt 
över bland annat Kvarnsveden, Ösjön, Borlänge stad, Stora Tuna kyrka och Romme 
Alpin. På vägen tillbaka hann vi både med en lunch i solen och en snabb titt på 
vindskyddet. Tack alla som gjorde denna dagen minnesvärd. 10 medlemmar och 6 
icke-medlemmar deltog 

 


