
STF Götaälvdalen
Höstprogram 2021

www.svenskaturistforeningen.se/lokalavdelningar

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

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

Kontakter i styrelsen
Elisabeth Ahlström
ordförande

0702-395419

Peter Mattsson sekreterare 070-8323708
Christina Nyquist
Löfberg kassör

0702-805554

Ulf Wetterlund 070-6286131
Jonny Johansson 072-7317325

Bengt Karlsson 070-4337770

Samåkning
 

Vi rekommenderar 8 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/stfgotaalvdalen

E-mail: stfgotaalvdalen@stfturist.se

Bankgironr: 5498- 2749

Swish: 123 583 7109

Välkommen till lokalavdelningen
 

Lokalavdelningen Götaälvdalen bildades i februari 2020 där
Trollhättans stad och Lilla Edets kommun igår. 
Vi försöker sprida våra aktiviteter i området och ha ett brett
program så förhoppningsvis alla kan hitta något som passar
ens intressen.
Under 2021 då det är friluftslivets år har vi anpassat de flesta
aktiviteterna utefter temat för månaden.

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
 

Tyvärr finns inget STF boende i Trollhättan eller Lilla Edet
ännu så håll till godo med dessa två som ligger närmast:

STF Uddevalla/Gustafsberg +46-52215200
Naturskön miljö info@gustafsberg.se

STF Ljungskile Hotell +46-522686970
Naturskön miljö info@ljungskile.org
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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.

AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021

Laga mat och äta ute
 

Söndag 29/8 11.00 vid Thorskogsfallen, Stendammen i
Västerlanda. Samling vid Stendammens badplats.
Ansvarig: Jonny Johansson
 

Inget fel på grillkorv men visst kan det vara kul att ge sig tid att tillaga
något annat när man är ute.
Vi lagar tillsammans en tre-rätters måltid. Tanken är att göra det över
öppen eld, men vi får anpassa oss efter de eventuella restriktioner
ang. eldning som kan finnas. Håll utkik på STF Götaälvdalen eller i
Facebookgruppen.
Välkomna på middag i naturen.

Vandringens dag / Pilgrimsleden Lödöse-Lilla Edet
 

Lördag 11/9, kl. 10.00, Lödöse museum
Ansvarig: Christina Nyquist Löfberg
 

Välkomna att pilgrimsvandra mellan Lödöse och Lilla Edet!
Vandringen börjar vid museet och vi tar dig upp till en vidunderlig
utsikt över Lödöse från Spetalsberget.
Sedan följer vi den gamla kyrkvägen genom Garn mot Tunge kyrka.
Från Tunge kyrka går leden på mindre vägar till Ryrsjön som är en av
Sveriges främsta roddsjöar och vidare till Lilla Edet.
Totalt 18.7 km. 3-5 timmar. Tid för raster tillkommer.
Här finns bra och intressant information om Pilgrimsleden;
www.pilgrimsledengotaalv.se  -etapp nr 7.

Vandring Velanda Kulturled
 

Söndag 26/9 10.00.
Samling Björkås, Velanda Gärdhems hembygdsförening
Ansvarig: Elisabeth Ahlström och Jonny Johansson
 

Vi går en vandring på ca 6 km och blir guidade av Bengt
Johannesson, som är en av initiativtagarna och vårdare av denna
kulturstig. Någonstans utmed leden sätter vi oss ner och njuter av
den egna medhavda fikan.  När vi kommer i mål igen har vi fått se
både kulturbygd och lummig skog med porlande bäckar, grytor från
istiden, spår av kolning, en "fornborg" och den lokale naturlyrikern
Ekströms diktarlya.

Vandring + samtal med Janne Uddén om svamp,
flyttfåglar och vinterutfodring av fåglar
 

Söndag 10/10 kl.10.00, Delsbo, Väktorsjöarna.
Ansvarig: Ulf Wetterlund
 

Vandra enskilt eller i grupp i områdets uppmärkta leder.

Prata med Janne Uddén om era svampfynd. Janne kommer även
att informera om flyttfågelsträck i området samt hur man utfodrar
fåglar under vintern.
Grillen är igång från c:a kl. 11. Medtag egen matsäck/fika.
Torpet och ladan är öppna och vid regn går det bra att fika där.
Plats: Torpet Delsbo, Väktorsjöarna, Hjärtum.

Lära om Naturen
 

Söndag 24/10 10.00 på Halleberg, samlingsplats  - se
närmare på STF hemsida och aktiviteten eller på vår
facebooksida STF Götaälvdalen
Ansvarig: Bengt Karlsson
 

Vi hoppas ha med en guide som kan lära oss mer om naturens
växtligheter och djur.

Torka mat kurs
 

Söndag 14/11 10.00  - plats  kommer närmare, se STF
hemsida eller vår facebook sida
Ansvarig: Bengt Karlsson
 

Är du trött på färdigtorkad mat - kom och lär dig grunderna i att
torka mat själv. För att få det du själv önskar och tycker är gott när
du ska ut på vandring.

Berättelser om fjällen och dugnadsarbete i STF
stugor
 

Söndag 28/11 16.00  - plats kommer närmare på STF
hemsida eller vår facebokksida.
Ansvarig: Elisabeth Ahlström
Berättare: Göran Forsell STF Dalsland
 

Kom och lyssna på Göran som har en lång erfarenhet av våra
Svenska fjäll samt dugnadsarbete på STF:s stugor.

Besök på Lödöse Museum och vandring till
Galgekullen
 

Söndag 5/12 Samling vid Lödöse Museum, mer info kommer
på hemsidan och på vår Facebook.
Ansvarig: Christina Nyquist Löfberg
 

Besök på muséet med guide samt vandring upp till galgekullen.

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.


