
STF Umeregionen
Vinter-, vår- och sommarprogram
2022

Gröna Bandet igen

Storrisberget med Tjuv-Antes grotta

Cykeltur Tavelsjö runt

www.svenskaturistforeningen.se/stfumeregionen

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stf@stfturist.se

Kontakter i styrelsen
Undis Englund ordförande 070-226 10 93
Karin Hjalmarsson sekreterare 073-808 07 65
Rolf Eriksson kassör 072-235 09 29
Calle Hallgren 070-554 49 28
Anette Rothman Jonsson 070-321 92 91
Eva Granberg 070-241 52 32

Samåkning
 

Vi rekommenderar 10 kr/mil och passagerare.
 
 

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ansluter vi dig,
det är kostnadsfritt! Ring någon av oss i styrelsen eller
skicka ett mail.
 

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfumeregionen
E-mail: stfumeregionen@stfturist.se
 

Plusgironr: 82 02 79-8
 

Swish: 123 166 9126
 

Facebook: www.facebook.com/Umeregionen
 

Org.nr.: 894002-3438

Välkommen till lokalavdelningen
 

Vår lokalavdelning, med drygt 450 medlemmar, erbjuder ett
varierat utbud av aktiviteter. Programmen innehåller en
blandning av naturupplevelser, intressanta föredrag och
studiebesök. Vi gör vandringar längs leder i närområdet samt
utforskar våra många naturreservat, där Vindelfjällen är ett
återkommande besöksmål.

Svenska Turistföreningen STF Huvudkontor 08-463 21 00
Box 172 51 
104 62 Stockholm www.svenskaturistforeningen.se

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 
där STF är medlemsorganisation.

info@stfturist.se

STF – vägen till äventyret Sverige
 

STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka
258 000 medlemmar. En förening med eldsjälar som letar
upptäckter vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre
upp på fjället. Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar.
Och vårt arbete tar aldrig slut. För det fantastiska med Sverige
är att det alltid finns mer att upptäcka!
 

Det finns många sätt att bli medlem i STF. Vill du stötta din
lokalavdelning blir du medlem via den. Du kan också bli
medlem på en anläggning, STFs Kundservice 08 - 463 22 70
eller via www.svenskaturistforeningen.se. Med ditt
medlemskap är du en del av vårt arbete så att du och andra
kan upptäcka Sverige – både idag och i framtiden.

STF-boenden
 

Våra boenden ligger långt in i skogen, högt uppe på fjället, i
slutet av grusvägen, där vågorna bryter mot stranden och
elden värmer. De ligger på platser värda en omväg. Vi har
personliga, hållbara, genuina boenden som gör det möjligt
för dig att upptäcka Sverige. Och har du sett ett, då har du
inte sett alla. Välkommen till STF – ett annat sätt att bo.
Hitta ditt nästa boende här:
www.svenskaturistforeningen.se/hitta/?boende
 

STF Stora Fjäderägg
Vandrarhem, Naturskönt läge på en ö
070-691 72 20, logi@storafjaderagg.se
 

STF Hotell Forsen
Naturskön miljö vid kanten av Vindelforsarna
093-33 97 00, info@hotellforsen.se
 

STF Berguddens Fyrvaktarbostäder
Enkelt och avskilt med utsikt över havet och Norra kvarken
070-578 55 68, berguddensfyr@gmail.com
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345 kr  
195 kr 

50 kr  
550 kr

Upptäck något nytt 
på hemmaplan!

lokalavdelningar runt om i landet  som 
anordnar aktiviteter året om för alla STF- 
medlemmar. STFs lokala verksamhet kan ta 
dig med till platser du ännu inte upptäckt. 
Som medlem väljer du själv vilken lokal- 
avdelning du vill ansluta dig till. Det gör du 
enkelt genom att logga in på: svenskaturist-
foreningen.se/medlem/medlemsinloggning/

Vandringens dag
Den andra lördagen  
i september är det  
vandringens dag. Läs mer  
om den och vandringar i hela  
Sverige www.svenskaturistforeningen.se/
vandringensdag

Fri olycksfallsförsäkring 
vid STF-aktivitet
Du som deltar i en aktivitet som arran- 
geras av STF omfattas av en olycksfalls-
försäkring som gäller under aktiviteten.

Bli en del av STF!
Bli medlem i STF via din lokalavdelning. 
Det blir du enklast på en aktivitet eller 
genom att kontakta någon i styrelsen. Du 
kan även bli medlem via STFs Kundservice, 
08-463 22 70 eller kundservice@stfturist.se

Vuxen 26 år+:  
Ungdom 16-25 år:  
Barn 5-15 år:  
Sambor/Familjepris:  

Rabatt på tågresor
Medlemserbjudande på tågresor. Som 
medlem i STF får du 10-15% rabatt på 
tågresor. Du hittar alla dina medlemsför-
måner på www.svenskaturistforeningen.se. 

Gällande Covid-19
Lokalavdelningen följer Folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och anpassar verksam- 
heten efter rådande rekommendationer 
och råd. Mer information se vår hemsida.

AKTIVITETER VINTERN/VÅREN/SOMMAREN 2022 AKTIVITETER VINTERN/VÅREN/SOMMAREN 2022

OBS! Samlingsplats för samåkning från Umeå vid angiven starttid är
P-platsen V jvstn Umeå C. Aktiviteterna är gratis för medlemmar
om ej annat anges, övriga 50 kr. UFH=Umeå Folkets Hus. Anmälan
tidigast 2 veckor före respektive aktivitet.

Gröna Bandet igen
 

Måndag 17 januari kl. 18.30-20.00. Plats UFH.
Anmälan/Info: Undis Englund 070-226 10 93
 

STF Umregionens ordförande Undis Englund berättar om sitt
Gröna Band genom Sveriges fjällkedja, från Abisko till Grövelsjön
sommaren 2021.

Årsmöte 2022 med bildvisning
 

Onsdag 9 februari kl. 18.30. Plats UFH.
Anmälan/Info: Undis Englund 070-226 10 93
 

Efter avslutade förhandlingar bjuder STF Umeregionen på fika och
stugvärden Anders Forsberg berättar om stugvärdsliv längs
Kungsleden och andra leder.

Våra vänner småkrypen
 

Tisdag 22 februari kl. 18.30. Plats UFH.
Anmälan/Info: Karin Hjalmarsson 073-808 07 65
 

Natuschka Lee, Umeå universitet, berättar om insekternas och deras
värdväxters betydelse i naturen.

St. Olavsleden från Selånger till Trondheim
 

Onsdag 2 mars kl. 18.30. Plats UFH.
Anmälan/Info: Undis Englund 070-226 10 93
 

Leden är en lättillgänglig pilgrimsled genom historia, kulturbygd och
natur. Aina Ågren Vilson berättar om tankar och erfarenheter från
första halvan.

Invasiva arter i Västerbotten
 

Tisdag 5 april kl. 18.30. Plats UFH.
Anmälan/Info: Eva Granberg 070-241 52 32
 

Linda Backlund, Länsstyrelsen Västerbotten, berättar om arbetet
med/mot invasiva växter och djur i vår region.

Skidtur på skaren
 

En söndag i mars/april. Intresseanmälan till Ingemar Nilsson
070-636 56 50. Plats meddelas till anmälda.
 

Då skaren bär och solen skiner gör vi en härlig skidtur i Umeås
närhet.

Stadsplanering i ett jämställdhetsperspektiv
 

Tisdag 26 april kl. 18.00. Samling vid "Sparken", under
Tegsbron på stadssidan.
Anmälan/Info: Rolf Eriksson 072-235 09 29
 

Annika Dalén, Umeå kommun, guidar en promenad i Umeås
centrum och visar exempel på jämställdhetsarbete i kommunen.

Lapplandsleden och Vindelvaggileden
 

Torsdag 5 maj kl. 18.30. Plats UFH
Anmälan/Info: Anders Forsberg 070-307 90 90
 

Inför sommarens vandringsäventyr berättar Anders Forsberg om
nya Lapplandsleden, som kräver tält för flerdagsturen, och
Vindelvaggileden, som har stugor med nyckelsystem.

Vandring Starrberget-Vännforsen
 

Söndag 15 maj kl. 10.00-16.00. Samåkning.
Anmälan/Info: John Cumberbatch 070-307 87 08
 

Vi besöker två naturreservat i Vännäs kommun. Först Starrberget
som bjuder på dramatisk terräng, totalt ca 4 km vandring.
Därefter Vännforsen där vi vandrar några kilometer längs
Vindelälven som skapat ett unikt landskap.

Vandring Storrisberget med Tjuv-Antes grotta
 

Söndag 29 maj kl. 09.30-17.00. Samåkning.
Anmälan/Info: Hans Ivarsson 070-216 42 69
 

Vi åker till Nordmaling och besöker en av landets största
tunnelgrottor. Ta med ficklampa om du vill in i grottan. Efteråt
vandrar vi till toppen av berget som ger fin utsikt.

Cykeltur Tavelsjö runt
 

Söndag 12 juni kl. 10.00-16.00. Samåkning. Anmäl behov av
cykeltransport.
Anmälan/Info: John Cumberbatch 070-307 87 08
 

Att cykla 23 km runt Tavelsjön är nästan ett måste varje sommar!
Vi får fina utsikter, fikar vid vattnet och tar kanske ett dopp i sjön.

Vandring Öreälvsleden, Tallberg-Storforsen t.o.r.
 

Söndag 21 augusti kl. 09.30-17.00. Samåkning.
Anmälan/Info: Ingemar Nilsson 070-636 56 50
 

Vi startar i Tallberg som har tre olika järnvägsbroar från olika
epoker över Öreälven. Vi följer den lättvandrade leden ca 5 km till
mäktiga Storforsen. Retur samma väg.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


