
 
 
 

Hotell Forsen och Vindels Camping i Västerbotten 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 ansluter sig Hotell Forsen och Vindels Camping till STF familjen, som ett 

av tolv nya samarbeten sedan årsskiftet. 

 

Vindelforsarna vid Vindeln är ett av Vindelälvens allra mäktigaste forslandskap. Alldeles vid kanten 

av den vilda älven ligger Hotell Forsen och Vindelns Camping som har 20 rum, restaurang samt 

stugby och ett 50-tal campingplatser. Anläggningen ägs och drivs av Helena Lundgren och har ett 

tydligt fokus på hållbar utveckling. 

 

- STF är en av Sveriges största marknadskanaler för privatturism och detta ger spännande möjligheter 

för oss att nå nya målgrupper och marknader i landet. Pågående pandemi har resulterat i stora 

utmaningar för vår bransch världen över och vi ser i dessa utmaningar också möjligheter till nya 

affärer och utveckling. Marknaden förändras radikalt just nu och det gäller att vara redo och kunna 

möta morgondagens behov och krav. STF kommer att utgöra en viktig strategisk pusselbit i vårt 

pågående utvecklingsarbete i att utöka vår verksamhet gentemot nya kundsegment och 

möta framtidens hotellgäster postpandemin säger Helena Lundgren. 

 

STF är en ideell medlemsförening, grundad 1885 som arbetar för att alla ska ha tillgång till Sveriges 

natur och kultur, idag och i framtiden. Det kräver bland annat bättre möjligheter att turista hållbart, bra 

boenden runt om i landet, att slå vakt om allemansrätten och inte minst inspirera och guida till nya 

äventyr. STF driver ett 50-tal boenden i egen regi, främst i fjällen. Förutom dessa finns cirka 180 

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

 

- 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. Hotell Forsen och 

Vindelns Camping har ett brett utbud av spännande aktiviteter i en storslagen miljö, därför är vi stolta 

och glada över att få välkomna Helena med personal till STF, säger Maria Ros Hjelm, 

generalsekreterare STF. 

 

Högupplösta bilder för fri publicering på Helena och Hotell Forsen 

https://stffrontend.qbank.se/selection/96170e7a0c28cee0a20b601350ff7c35 

 

webbplats: www.svenskaturistforeningen.se/hotellforsen 

Instagram: www.instagram.com/hotellforsenivindeln 

 

Se alla nya boenden här: www.svenskaturistföreningen.se/nyaboenden 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Helena Lundgren, STF Hotell Forsen. 

helena@hotellforsen.se 

070-626 82 46 

 

Jenny Engström, kommunikationsansvarig STF 

Jenny.engstrom@stfturist.se 

0735-45 26 44 
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