
STF BORÅS
Vårprogram 2020

Vandringar, Företagsbesök

Studiecirklar, Föreläsningar

Familjeaktiviteter

295 kr  
150 kr 

30 kr  
0 kr 

max 450 kr

Rabatt på SJ
Med ett aktuellt STF- 
medlemskap har du 10 %  
rabatt på SJ:s tågresor.

Vuxen 26 år-:  
Ungdom 16-25 år:  
Barn 5-15 år:  
Barn 0-4 år:  
Sambos/Familj:  

Upptäck något nytt 
på hemmaplan!

 mos tednal i mo tnur ragninledva lakol
anordnar aktiviteter året om för alla 
STF-medlemmar. Lokalavdelningen tar 
med dig till platser du ännu inte upptäckt 
eller in bakom kulisserna på ett företag 

väljer du själv vilken lokalavdelning du vill 
ansluta dig till.

Vandringens dag
Den andra helgen i september  

på www.svenskaturistforeningen.se/
lokalavdelningar för att hitta en  
vandring som passar dig. 

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 genom din lokal-
avdelning, 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. 

www.svenskaturistforeningen.se/stfboras

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

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

Välkommen till STF Borås lokalavdelning
 

Som medlem i vår lokalavdelning får du ta del av våra lokala
aktiviteter, förmåner, rabatter och nyhetsbrev. Vi ger även
tips om STFs utbud av leder och boenden. Du får även träffa
många trevliga människor som föredrar ett aktivt friluftsliv

Styrelse för 2019
Ordförande Christian Jensen  0705-248945
Vice ordf.  Peter Thorsell 0703-150079
Sekreterare Agneta Carlman 0706-357134
Ekonomi Henry Hedengran 0722-017275
Program Christina Johansson 0739-545716
Vandring Ulla Björkman 0723-241608
Hemsida/IT B-O Sjöberg 0738-484168
Valberedning Bengt Olsson 0723-994291

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfboras
 

Facebook: STF Borås
 

E-mail: stfboras@stfturist.se
 

Bankgironr: 5327-4403
 

Swish: 1232627404
 

Postadress: Yxhammargatan 8-10, 50331 Borås
 

Org.nr:  864502-1152

 
 

Samåkning
 

Vi rekommenderar 8 kr/mil och passagerare.
 
 
 

Borås lokalavdelning firar i år 40-års jubileum

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
238 000 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 löser du medlemskap via dem. 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 Ulricehamn vandrarhem
 

Telefon:+46-32110550
Mail:  info@hotellnyboholm.se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder i foldern:
Framsida - Vårpromenad i Hofsnäs
Baksida 1 - Fjällvandrig i Grövelsjön
Baksida 2 - Studiecirkel
Baksida 3 - Lussevandring
Baksida 4 - Fågelskådning
Baksida 5 - Studiebesök



AKTIVITETER VÅREN OCH SOMMAREN 2020 AKTIVITETER VÅREN OCH SOMMAREN 2020 AKTIVITETER VÅREN OCH SOMMAREN 2020 AKTIVITETER VÅREN OCH SOMMAREN 2020

Medlemsträff
 

Torsdag 16 januari  kl 18.30 i Sturesalen
Info: Christian Jensen 0705-248945
 

Vi inleder vårt jubileumsår med en medlemsträff, där vi i ord och
bild blickar tillbaka på de gångna 40 åren genom att visa en del
gamla dokument och bilder. I pausen bjuder vi på kaffe/te,
ostfralla och födelsedagstårta. När tårtan är slut kommer vi att
informera om vårens programpunkter samt förslag på hur vi
tänker oss att fira vårt 40-årsjubileum (i början på Maj).
Anmälan senast 13 januari till Christian  chr.jensen@telia.com

Klimatomställning för en hållbar
samhällsutveckling. Föreläsning och samtal med
företagare.
 

Måndag 20 januari
Lokal: Högskolan i Borås, Do Tank i Textile  Fashion Center
Info: Peter Thorsell 0703-150079; thorsell45@gmail.com
 

Medverkan från företag och Högskolan i Borås: Birgitta Losman,
samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås.
Kvällen inleds med en föreläsning av Jonas Larsson, forskare på
Textilhögskolan och fortsätter i ett samtal mellan personer som
arbetar med näringslivets klimatansvar.
Fri entré.  Gärna anmälan till Peter Thorsell

Vintervandringar
 

29 januari - 19 februari
Info: Ulla Björkman, 0723-241608
 

Vandringarna är mestadels 5-8 km långa. Medtag fika. Samling
vid Coop för samåkning strax före 9.00. Plats för vandring
bestäms från gång till gång utifrån väder och underlag. Se
hemsidan vad som gäller

Årsmöte
 

Torsdag 20 februari  kl 18.30 i Sturesalen
Info: Christian Jensen 0705-248945
 

Med anledning av vårt 40-årsjubileum Kommer STF:s
Generalsekreterare Magnus Ling att besöka oss på vårt årsmöte.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och en kaffe/te paus
kommer Magnus att berätta om vad som är på gång i STF samt
svara på eventuella frågor.
Välkomna till en trevlig kväll!

Tisdagslunken
 

Startar den 25 februari kl. 10.00
Info. Christer Lundgren  0732 021706 eller Lena Zetterman
 0739 132688.
 

Vandring för oss som går i lite lugnare takt och vill njuta av vår
hembygds fina omgivningar.
Vandringarna är ca. 3-4 km. Plats bestäms från gång till gång och
uppdateras regelbundet på vår hemsida.   Medtag fika.

Onsdagsvandringar
 

Startar 26 februari
Info: Ulla Björkman 0723-241608 el Christina Johansson
0739-545716
 

Vandringarna är mestadels 5-8 km långa. Medtag fika.Samling för
samåkning vid Coop strax före 9.00. Plats för vandringarna
meddelas på vår hemsida och via nyhetsbrev

Utflykt till Star Trading, med sina sevärda
armaturer och Bynanders nostalgiska
motormuseum, båda i Svenljunga.
 

Torsdag 27 februari.
Samling Coop 8.30 för samåkning. Åter ca. 13.30.
Info. Håkan Andersson Bergman 0705 839696 eller Christina
Johansson  0739 545716.
 

Star Trading har ett stort utbud av dekorationsbelysning som vi
får se i deras utställning. Vi får också kika i företagets stora
lagerutrymme och höra om deras explosionsartade utveckling,
mycket tack vare led-tekniken. I deras lunchsal intar vi medhavd
fika. Utflykten fortsätter till ICA-handlare Bynanders lada där
han har 100-tals intressanta motorfordon som minner om gamla
tider.
Kostnad: entré på museet : 100 kr.  Bensinpengar till
chaufförerna.
Anmälan senast 25 februari  till Håkan:    hakan.ab@live.se  
eller till Christina:    bchjoh@comhem.se

Tillkommande aktiviteter
 

Det kan tillkomma ytterligare aktiviteter under våren. Även
programändringar kan ske. Dessa kommer att meddelas på
vår hemsida, i nyhetsbrev etc.

Fågelskådning, studiecirkel
 

Måndag 16 mars.
Yxhammargatan 8-10.  Kl. 9.00
 

Cirkeln passar bra för nybörjare. Ledare är Bo-Göran
Gunnarsson.
Det blir 5 träffar. Efter första träffen bestäms tid och plats för
nästa. Vi samåker i bilar vid utflykter.
Anmälan till Studiefrämjandet  033-239040.
Kostnad 100. Icke medlem 200 kr.

Klimatomställning för en hållbar
samhällsutveckling. Föreläsning och samtal med
politiker.
 

Onsdag den 18 mars kl 18.30
Info: Peter Thorsell 0703-150079
Lokal: Högskolan i Borås, Do Tank i Textile Fashion Center
 

Medverkan från Borås stad och samtal med politiker från
kommunen och regionen.
Moderator: Birgitta Losman, samordnare för en hållbar
utveckling, Högskolan i Borås.
Kvällen inleds med en inspirationsföreläsning av Mia
Magnusson, strategisk samhällsplanerare Borås stad och fortsätter
i ett samtal med förtroendevalda som på olika sätt arbetar med
klimatomställningen, möt bland annat Ulf Olsson,
kommunstyrelsens ordförande i Borås.
Fri entré. Gärna anmälan till Peter Thorsell

Återbesök på Sobacken
 

Torsdag 26 mars kl. 10.00
samåkning från Coop 9.30.
Info. Christina Johansson 0739-545716.
 

Det har hänt en del på Sobacken sedan vi var där sist. Vi gör nu
ett nytt besök med information, frågor och rundvandring. Kläder
efter väder.
Anmälan  senast 23 mars till Christina:     bchjoh@comhem.se

Långvandring
 

Lördag 18 april
Samåkning från Coop kl.9.00
Info: Ulla Björkman 0723-241608 el Christina Johansson
0739-545716
 

En vandring för dig som vill gå en längre sträcka med mer än ett

fikastopp.  Se vår hemsida för mer info.

Guidad tur,  Skulpturer och street art
 

Måndag 27 april kl 18.00
Samling vid Textile Fashion Center.
 

Det blir en guidad tur på c:a två timmar där vi får information
om div. skulpturer och målningar i centrum.
Begränsat antal deltagare, 35 personer.
Anmälan senast 22 april till  Christina:    bchjoh@comhem .se

Besök på Alphems arboretum och Cesarstugan i
Tunhem
 

Torsdag 14 maj. Samåkning från Coop kl. 9.00
Info. Christina Johansson   0739-545716
 

Vi får en guidad tur på en timma i parken, som bl.a. innehåller
200 olika arter av träd och buskar.
Gregerfelds stuga har stått som förebild för dvärgarnas stuga i
filmen om Snövit. Efter guidningen kan vi på egen hand gå runt
och titta.
Därefter far vi vidare till Cesarstugan för lunch.
Efter maten får vi se en utställning om ”bondens år” .
I handelsboden kan vi titta in och köpa något gott med oss hem.
Kostnad: Guidning och lunch 250:- . Icke medlem 350:-.
Bensinpengar till chaufförerna.
Anmälan senast  7 maj till Christina   bchjoh@comhem.se

Nationaldagsfirande i Ramnaparken
 

Lördag 6 juni kl 8.00
Info Henry Hedengran 0722-017275
 

Vi samlas strax före  8.00 vid museet.
Efter flagghissning, korum och kaffeservering, tar vi en
promenad i den sommarfagra parken.

Nationaldagsfirande i Stadsparken
 

Lördag 6 juni kl. 15.00
 

Info: Henry Hedengran, 0722-017275
Sedvanligt nationaldagsfirande med sång och musik och vi
hedrar vår svenska fana.
Deltag gärna i fanborgen som samlas på Robert Nilssons
plats i början av Österlånggatan och avtågar 14.45.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


