
STF Lokalavdelningen
Höstprogram 2021

Aktiviteter hösten 2021

Linköping  Ydre

Åtvidaberg  Väderstad

345 kr  
195 kr 

50 kr  
550 kr

Upptäck något nytt 
på hemmaplan!

 mos tednal i mo tnur ragninledva lakol
anordnar aktiviteter året om för alla STF- 
medlemmar. Som medlem väljer du själv 
vilken lokalavdelning du vill ansluta dig till.

På luftenarfri.nu hittar du all information 
om friluftslivets år, en kalender och vilka 

Vandringens dag
Den 11 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
Medlemsrabatt på tågresor. Som medlem  
i STF får du 10-15% medlemsrabatt på SJ,  
Snälltåget, Vy-tåg och Norrtåg. 

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

www.svenskaturistforeningen.se/stflinkoping

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Som t.ex vandringsledare, vara med i programgruppen och
arrangera vandringar eller studiebesök. Hör av dig till någon
av oss i styrelsen eller skicka ett mail
till: stflinkoping@stfturist.se

Kontakter i styrelsen
 

Åke Jönsson (ordförande) 070-2524659
Lena Olsson (kassör) 070-3776749
Susanne Lithander (sekreterare) 070-3425331
Ingrid Johansson 070-8825494
Benny Karlsson 079-3130689
Ulla-Britt Åstrand 070-6231843 

Vill du vara med i Svenska Turistföreningen?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen eller skicka ett mail så
hjälper vi dig.

Hemsida: www.svenskaturistforeningen.se/stflinkoping
E-mail: stflinkoping@stfturist.se
Bankgironr: 5482-0394
Swish: 123 445 36 35
Facebook: STF Linköping
Instagram: stf_linkoping

Välkommen till lokalavdelningen
 

VÄLKOMMEN TILL STF LINKÖPING
Du som har betalat medlemsavgift i STF riksorganisation kan
kostnadsfritt ansluta dig till valfri lokalavdelning. Vill du
ansluta dig till oss i STF Linköping så hör du av dig till någon
i styrelsen eller maila oss på stflinkoping@stfturist.se. 

STF Linköping omfattar Linköping, Åtvidaberg, Kinda och
Ydre kommuner. Med den vida Östgötaslätten,
Eklandskapet, Stångån, Kinda kanal-system, höga berg och
glittrande sjöar i sydost är detta ett varierat och spännande
landskap för äventyr.

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
 

STF Björkfors, mitt i naturen mellan sjöarna Björken och
Åsunden.
Adress:Gamla landsvägen 13, 59046 Björkfors 
Telefon:+46-49460047
E-post:info@bjorkforskajak.se

STF Lapphem Borkhult, i de djupa skogarna, nära sjöar i
Östergötland.
Adress:Lapphem Borkhult, 597 96 Åtvidaberg
Telefon:+46-701509543
E-post: info@borkhult.se

STF Linköping vandrarhem, fräscht boende mitt i stan.
Adress:Klostergatan 52 A, 582 23 Linköping
Telefon:+46-13359000
E-post:info@lvh.se
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Vill du vara med i Svenska Turistföreningen?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen eller skicka ett mail så
hjälper vi dig.

Hemsida: www.svenskaturistforeningen.se/stflinkoping
E-mail: stflinkoping@stfturist.se
Bankgironr: 5482-0394
Swish: 123 445 36 35
Facebook: STF Linköping
Instagram: stf_linkoping

Välkommen till lokalavdelningen
 

VÄLKOMMEN TILL STF LINKÖPING
Du som har betalat medlemsavgift i STF riksorganisation kan
kostnadsfritt ansluta dig till valfri lokalavdelning. Vill du
ansluta dig till oss i STF Linköping så hör du av dig till någon
i styrelsen eller maila oss på stflinkoping@stfturist.se. 

STF Linköping omfattar Linköping, Åtvidaberg, Kinda och
Ydre kommuner. Med den vida Östgötaslätten,
Eklandskapet, Stångån, Kinda kanal-system, höga berg och
glittrande sjöar i sydost är detta ett varierat och spännande
landskap för äventyr.

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

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 
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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.
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STF Björkfors, mitt i naturen mellan sjöarna Björken och
Åsunden.
Adress:Gamla landsvägen 13, 59046 Björkfors 
Telefon:+46-49460047
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lokalavdelning blir du medlem via den. Du kan också bli
medlem på en anläggning, STFs Kundservice 08 - 463 22 70
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medlemskap är du en del av vårt arbete så att du och andra
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STF Björkfors, mitt i naturen mellan sjöarna Björken och
Åsunden.
Adress:Gamla landsvägen 13, 59046 Björkfors 
Telefon:+46-49460047
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E-post: info@borkhult.se

STF Linköping vandrarhem, fräscht boende mitt i stan.
Adress:Klostergatan 52 A, 582 23 Linköping
Telefon:+46-13359000
E-post:info@lvh.se
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Heldagstur till Ydre och Torpön i vackra Sommen
 

Söndag den 5 september
Samling: Vid parkeringen på fastlandssidan vid färjeläget kl
10.15. Färjan avgår kl 10.30. Vägbeskrivning: Från
Linköping; E4 till Mjölby, ta väg 32 till Boxholm, sväng mot
Malexander och sväng av vid stor skylt Torpön färjeläge /
Färjesymbol.
 

Vi tar den lilla färjan över till Torpön. Först gör vi ett kort besök
på Naturum där vi får information om ön, dess natur och
historia. Därefter börjar vår vandring utefter öns östra sida. Efter
rast vid gården  Björkevik med fin utsikt viker vi av upp genom
skogen och kommer över till västra sidan. Vid Stebbarps gård
med panorama över sjö och land äter vi lunch som vi beställt.
Gårdsbutik finns och deras prisbelönta glass måste också provas!
Via landsvägen, ca 2,5 km, kommer vi tillbaka till färjeläget. Den
som vill kan återbesöka Naturum som har öppet till kl 17.00.
Vandringen, ca 9 km, är relativt lätt men rejäla skor är bra. Ta
med matsäck för första rasten. Lunch beställs vid anmälan; Soppa
med bröd 115:-, matig sallad 125:-. Ev. allergi, specialkost etc
anges.
Kontakt:  Lena Olsson, tel 070-377 67 49
Anmälan till stflinkoping@stfturist.se senast 4 /9
Kostnad: STF medlem 40:-, icke medlem 60:-

Onsdagsvandring i Vidingsjöskogen
 

8/9, 22/9, 6/10 samt 20/10.
Samling vid Vidingsjö motionscentrum kl 14.00.
 

Välkommen till onsdagsvandringar i Vidingsjöskogen.
Vi går 5 km på de märkta spåren.
Ledare: Ulla-Britt Åstrand 070-623 18 43
Ingen föranmälan eller avgift

Vandringens dag runt Bysjön, Åtvidaberg
 

Lördag 11 September
Samling: Kl 10.00 på parkeringen vid Bysjöbadet. Åk riksväg
35 till Åtvidaberg, följ därefter brun skyltning mot
Solkanonen ( ligger vid Edbergafältet) parkering vid
Bysjöbadet. Tåg, Kustpilen från Linköpings resecentrum
eller buss 530 eller 30 till Åtvidabergs resecentrum.
 

Vi vandrar runt Bysjön, ca 7 km. Först går vi i Adelsnäsparken
varefter vi följer Östgötaleden på sjöns södra sida genom ett
vackert, eklandskap. Vi passerar golfbanan och går genom

samhället tillbaka till parkeringen. Under vägen får vi veta mer
om samhället Åtvidaberg. Ta med matsäck för en rast. Kläder
efter väder och bekväma vandringskängor.
Kontakt: Ulla-Britt Åstrand 070-623 18 43
Anmälan: stflinkoping@stfturist.se senast 9 september.
Kostnad: STF-medlem gratis, icke medlem gratis

Vandring vid Vårdnäs och Västerby
 

Söndag den 26 september.
Samling: Vi samlas kl 9.30 vid Vårdnäs kyrka, på
grusparkeringen öster om kyrkan.  Från
Linköping, åk mot Rimforsa och tag av mot Brokind/
Bestorp, eller åk via Bjärka-Säby / Bestorp.  Skyltat till
Vårdnäs.
 

Vi gör en vandring i det vackra kulturlandskapet vid Vårdnäs
kyrka och Västerby, söder om Linköping. Vandringen går på
grusvägar, stigar och genom hagmarker. Under dagen har vi
många fina utblickar mot Stora och Lilla Rängen. I området vi
besöker finns flera naturreservat. Vi hittar fin vandringsnatur
trots att vi är i närheten av en stor golfbana!  
Info: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal /
naturreservat/vasterby
Vi vandrar i ”medeltempo” ca 13 km. Kläder efter väder, gärna
rejäla vandringskängor. Tag med matsäck för två raster. Tillbaka
vid startpunkten c:a kl.16.30.
Kontakt/vandringsledare: Gunnar Bejbro, tel 0701-730820
Anmälan: stflinkoping@stfturist.se  senast 21/9.
Kostnad: STF medlem 40:-, icke medlem 60:-

Mathantverk i Gammalkil; Gävbo Bakstra och Löts
gårdsmejeri
 

Söndag 17 oktober
Samling: Gävbo Bakstra, kl 10.30. Vid rondellen i Vikingstad,
tag vänster mot Ulrika och följ den vägen i ca 10 km.  Tag
därefter höger vid skylt Gävbo och följ vägen ca 1,7 km.
 

Vi träffas vid Gävbo Bakstra, tunnbrödsbageri, i
Gammalkilstrakten. Där får vi höra om bageriets historia och
även se de unika Vänekorna som bidrar med mjölk till bageriet.
Därefter gör vi en vandring på ca en timme och avslutar den med
en ”topptur” där vi tar paus för fika. Vandringen: Lätt/
medelsvår, lite brant vid berget. Ta bekväma vandringsskor. Vi
förflyttar oss sedan med bil drygt fem km till Löts gårdsmejeri.

Mejeriets ägare berättar om verksamheten där fjällkor och getter
är basen. Vid både Gävbo Bakstra och Löt finns möjlighet att
inhandla deras smakliga produkter! Beräknad tid för hela
utflykten: Ca 3 – 4 timmar.
Kontakt: Barbro Östlund, tel 072-2005020
Anmälan till stflinkoping@stfturist.se senast den 14/10
Kostnad: Medlem 40 :-, icke medlem 60 :-.

Vandring Limmern runt
 

Söndag 7 november
Vi samlas kl. 09.00 vid Rösätter.  Från Linköping, åk till
Skeda Udde, tag av mot Haraldsbo.  Efter 6 km, tag av åt
vänster mot Kopparhult.  Åk 2,6 km, till Rösätter.  Några
bostadshus höger om vägen, och vi parkerar på vänstra
sidan av vägen.
 

Vi gör en dagsvandring i ”tassemarkerna” vid sjön Limmern,
belägen sydväst om Skeda Udde. Vi går på små grusvägar och
stigar men också delvis i skogen.  Både väster och öster om
Limmern finns naturreservat med gammal orörd skog.  Vi
vandrar väster om sjön till Svensbo, en ålderdomlig restaurerad
torpmiljö.  På återvägen går vi öster om Limmern.
Info: https: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/
naturreservat/limmernskogarna
Vi vandrar i ”medeltempo” ca 16 km och är tillbaka vid
startpunkten cirka kl. 16.30.
Kläder efter väder, gärna rejäla vandringskängor. Tag med
matsäck för två, tre raster.
Kontakt/Vandringsledare: Gunnar Bejbro, tel 0701-730820
Anmälan: stflinkoping@stfturist.se senast 2/11
Kostnad: STF medlem 40:-, icke medlem 60:-

Kulturafton med studiebesök, gröt och brasa
 

Torsdag 2 december kl. 18.00–20:00.
Samling Väderstads kyrka parkering, hållplats finns för
kollektivtrafik.
 

Vi möts i Väderstad, det lilla samhället med stor
nybyggaranda och stark attraktion. Tillsammans med STF
Folkunga besöker vi Väderstadsverken. Vi får ta del av familjen
Starks berättelse om bonden som tillverkade ett jordbruksredskap
i sin lada till att idag vara ett världsledande företag inom
lantbruksmaskiner. Glögg, risgrynsgröt och skinkmacka serveras
sen på det lilla torget mellan byggnadsvårdsbutiken och

Väderstad centralkonditori.
Ansvarig: Kjell Knutsson 0730-383 072
Anmälan: stffolkunga@stfturist.se
Avgift: Medlem 60 kr. Icke medlem 100 kr.

Lucia på Tinnerö
 

Söndag den 12 december
Samling: Fröbergets parkering kl. 10.00. Från Haningeleden
sväng höger vid skylt Kolbyttemon. Efter ca 1 km ligger
parkering till Tinnerö naturreservat på höger sida
 

Tillsammans med STF Folkunga gör vi en vintervandring på vårt
omväxlande Tinnerö-område. Väder och vind får bestämma
vandringens längd men vi planerar för några kilometers
rundvandring. När vi rastar vid den tända brasan bjuder STF
Linköping på något gott värmande och kanske en liten
överaskning. Utflykten tar ca 3 timmar och det är kläder efter
väder som gäller. Detta blir vår avslutning på höstprogrammet
2021.
Kontakt: Lena Olsson, tel 0703776749
Anmälan till stflinkoping@stfturist.se senast 9/12
Kostnad: Medlem 40:-, icke medlem 60:-

Extrainsatta vandringar
 

Håll koll på vår hemsida  www.svenskaturistforeningen.se/
stflinkoping då vi ibland har extrainsatta vandringar som
har tillkommit efter att foldern har tryckts.

Förslag på aktiviteter
 

Har du förslag på vandringar eller studiebesök? Maila oss
gärna på stflinkoping@stfturist.se

På grund av rådande läge med Covid-19 kan aktiviteter ändras. Hör av dig till
styrelsen eller se lokalavdelningens hemsida för aktuell information.
 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.
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Heldagstur till Ydre och Torpön i vackra Sommen
 

Söndag den 5 september
Samling: Vid parkeringen på fastlandssidan vid färjeläget kl
10.15. Färjan avgår kl 10.30. Vägbeskrivning: Från
Linköping; E4 till Mjölby, ta väg 32 till Boxholm, sväng mot
Malexander och sväng av vid stor skylt Torpön färjeläge /
Färjesymbol.
 

Vi tar den lilla färjan över till Torpön. Först gör vi ett kort besök
på Naturum där vi får information om ön, dess natur och
historia. Därefter börjar vår vandring utefter öns östra sida. Efter
rast vid gården  Björkevik med fin utsikt viker vi av upp genom
skogen och kommer över till västra sidan. Vid Stebbarps gård
med panorama över sjö och land äter vi lunch som vi beställt.
Gårdsbutik finns och deras prisbelönta glass måste också provas!
Via landsvägen, ca 2,5 km, kommer vi tillbaka till färjeläget. Den
som vill kan återbesöka Naturum som har öppet till kl 17.00.
Vandringen, ca 9 km, är relativt lätt men rejäla skor är bra. Ta
med matsäck för första rasten. Lunch beställs vid anmälan; Soppa
med bröd 115:-, matig sallad 125:-. Ev. allergi, specialkost etc
anges.
Kontakt:  Lena Olsson, tel 070-377 67 49
Anmälan till stflinkoping@stfturist.se senast 4 /9
Kostnad: STF medlem 40:-, icke medlem 60:-

Onsdagsvandring i Vidingsjöskogen
 

8/9, 22/9, 6/10 samt 20/10.
Samling vid Vidingsjö motionscentrum kl 14.00.
 

Välkommen till onsdagsvandringar i Vidingsjöskogen.
Vi går 5 km på de märkta spåren.
Ledare: Ulla-Britt Åstrand 070-623 18 43
Ingen föranmälan eller avgift

Vandringens dag runt Bysjön, Åtvidaberg
 

Lördag 11 September
Samling: Kl 10.00 på parkeringen vid Bysjöbadet. Åk riksväg
35 till Åtvidaberg, följ därefter brun skyltning mot
Solkanonen ( ligger vid Edbergafältet) parkering vid
Bysjöbadet. Tåg, Kustpilen från Linköpings resecentrum
eller buss 530 eller 30 till Åtvidabergs resecentrum.
 

Vi vandrar runt Bysjön, ca 7 km. Först går vi i Adelsnäsparken
varefter vi följer Östgötaleden på sjöns södra sida genom ett
vackert, eklandskap. Vi passerar golfbanan och går genom

samhället tillbaka till parkeringen. Under vägen får vi veta mer
om samhället Åtvidaberg. Ta med matsäck för en rast. Kläder
efter väder och bekväma vandringskängor.
Kontakt: Ulla-Britt Åstrand 070-623 18 43
Anmälan: stflinkoping@stfturist.se senast 9 september.
Kostnad: STF-medlem gratis, icke medlem gratis

Vandring vid Vårdnäs och Västerby
 

Söndag den 26 september.
Samling: Vi samlas kl 9.30 vid Vårdnäs kyrka, på
grusparkeringen öster om kyrkan.  Från
Linköping, åk mot Rimforsa och tag av mot Brokind/
Bestorp, eller åk via Bjärka-Säby / Bestorp.  Skyltat till
Vårdnäs.
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