
 

 

Borkhult Lapphem i Östergötland ansluter sig till STF 

 

Svenska Turistföreningen, STF har cirka 250 boenden runt om i Sverige. Gemensamt 

för dem alla är att de ska vara personliga, genuina och hållbara med fokus på natur och 

kulturupplevelser. Nu har Borkhult Lapphem anslutit sig till STF familjen, som ett av 

tolv nya samarbeten sedan årsskiftet.  

 

Borkhult Lapphem ligger i de djupa, vackra skogarna i Östergötland. Långt bort från allt och 

nära verkligheten. Systrarna Matilda och Elisabet har skapat en plats för mat, musik, konst 

och skratt. Här njuter man av en inredning av stilsäkra loppisfynd och arvegods, naturens lugn 

och upptäckter i omgivningarna. Allt de serverar är ekologiskt, närproducerat och hållbart i 

möjligaste mån. Ryktet säger att deras nygräddade våfflor är godast i Sverige 

 

- Vi har valt att gå in i samarbete med STF för det är en förening med värderingar som 

stämmer väl överens med våra och som arbetar med frågor som ligger oss varmt om hjärtat. 

Det är viktigt att främja hållbar turism och att få människor att upptäcka vår fantastiska natur 

och alla upplevelser som Sverige har att erbjuda, säger ägarna Elisabet och Matilda 

Magnusson på Borkhult Lapphem 

 

STF driver ett 50-tal boenden i egen regi, främst i fjällen. Förutom dessa ställen finns cirka 

200 boenden anslutna till STF. Dessa ägs och drivs av egna företagare och är noga utvalda. 

Det är av stor vikt för STF att kunna erbjuda ett landsomfattande nätverk av genuina, 

personliga och hållbara boenden, och på så sätt skapa förutsättningar för fler att upptäcka hela 

Sverige. 

 

- Vi arbetar ständigt med att hitta nya intressanta platser för våra medlemmar och gäster. 

Genom att samarbeta med entreprenörer som erbjuder hållbara upplevelser kring natur och 

kultur kan STF få fler att upptäcka Sverige och via oss kan dessa aktörer få fler att hitta till 

just dem. Jag är väldigt glad över att få hälsa Elisabeth och Matilda välkomna till STF. Det är 

en otroligt häftig oas där de har förverkligat sin dröm om ett kulturhus på landet, säger 

Magnus Wallin, regionansvarig för mellersta Sverige på STF. 

 

Högupplösta bilder för fri publicering 

https://stffrontend.qbank.se/selection/d56eb1851a21175f983556a09c5f1b47  

 

webbplats: www.svenskaturistforeningen.se/borkhult  

Instagram: www.instagram.com/borkhult_lapphem  

 

Se alla www.svenskaturistföreningen.se/nyaboenden  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Borkhult Lapphem. Elisabet och Matilda Magnusson.  

info@borkhult.se  

0723615052 (Elisabeth) 

 

Magnus Wallin, regionansvarig mellersta Sverige, STF  

0702- 61 99 11 

magnus.wallin@stfturist.se  
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