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foto // STF

Under min tid på Svenska Turistföreningen har jag fyllt på video- och bildbanken 
med material som syftar till att få fler att upptäcka Sverige. Bilderna har främst 
varit inspirerande men jag har även försökt introducera humor som ett sätt att 
fånga uppmärksamheten.
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foto // STanna TidEn

”Stanna tiden” är ett fotoprojekt vars syfte är att ta vardagliga men fina porträtt som påminner bildernas huvudpersoner, 
eller deras nära och kära, om en tid, plats eller aktivitet som fick dem att må bra.

Projektets hemsida:
www.stannatiden.se

www.parenglund.se

http://www.stannatiden.se


Stanna tidens logotype föreställer en paus-symbol 
med den gula färg som papper får med åren.
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foto // FrilanS

Exempel på frilansuppdrag där jag under en dag fotade 
dekorativa bilder till en ny hemsida åt ett rederi.

www.parenglund.se
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foto // FrilanS

Annonsporträtt för bussdekaler och generiska detalj-
bilder till bildbank.
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foto // FrilanS

Profilbilder till Karlstads kommun.
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foto // Egna projEkT

Fotografering är en passion som har följt med mig sedan år 2003. Jag har jobbat som reklamfotograf, pressfotograf och museifotograf. Även privat fotar jag mycket. Det 
är ett sätt att hålla igång och utveckla hantverket. Det ger mig också tvärsnitt av min vardag – bilder vars affektionsvärde bara ökar när åren går.

www.parenglund.se
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rörligt // STF

”Abisko- och Kebnekaisefjällen”

STF försöker få fler att upptäcka äventyret Sverige, inte minst 
genom inspirerande filmer. Den här handlar om området mellan 
Abisko och Kebnekaise, inklusive avstickare från Kungsleden. 

vimeo.com/405370586

www.parenglund.se

https://vimeo.com/405370586/e03aa42e0d


rörligt // Egna projEkT

”Mr Ängen”

”Så länge jag står på benen ska jag inte låta Ängen växa igen” säger 
min pappa som årligen fäller åkrarna i sin uppväxtby. Om det fina i 
att inte tillåta något kärt att förfalla.

vimeo.com/371726165

www.parenglund.se

https://vimeo.com/371726165


rörligt // Egna projEkT

”Teamwork”

Porträtt av Lisa och hennes häst Sweetheart. Om en återfunnen  
kärlek för ridning, känslan av 100 % samspel med sin häst och  
ridning som vaccin mot psykisk ohälsa. 

vimeo.com/376676812

www.parenglund.se

https://vimeo.com/376676812


rörligt // Egna projEkT

”The Switch”

Erik och Kajsa lämnade lägenhet i Göteborg mot en skogsfastighet 
utanför den värmlandska orten Kil. Om skogen som en attraktiv 
kombination av hobby och investering.
 
vimeo.com/310991523

www.parenglund.se

https://vimeo.com/310991523


rörligt // Egna projEkT

”In a State of Uncertainty”

Porträtt av Ali, född i Afganistan och uppvuxen i Irak, som kom till 
Sverige tillsammans med 162 900 flyktingar år 2015. Om ovisshet, 
saknad efter sin familj, dålig ekonomi och rädsla för att bli utvisad.

vimeo.com/334498622

www.parenglund.se

https://vimeo.com/334498622


Svenska Turistföreningen

Box 17251
104 62 Stockholm

STF Kundservice 08-463 22 70
STF Huvudkontor 08-463 21 00

e-post: info@stfturist.se
svenskaturistforeningen.se

Boka till rabatterat pris via gruppförfrågan 
på respektive anläggningssida med koden 
”RIKSIDROTTSFÖRBUNDET”.

Sök STFboende:
svenskaturistforeningen.se/hitta

Läs mer om grupprabatten:
svenskaturistforeningen.se/riksidrottsforbundet

Läs om aktuella grupperbjudanden: 
svenskaturistforeningen.se/riksidrottsforbundets-
erbjudanden

Läs mer om samarbetsavtalet:
svenskidrott.se/avtalforidrotten/boende

VÄLKOMMEN
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Rabatt på
300 boenden 
från norr till 

söder

grafik // STF

Min tjänst på Svenska Turistföreningen började med mycket trycksaker och över-
gick sen mer och mer till digital kommunikation med fokus på rörligt. 

www.parenglund.se
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STF ARJEPLOG 
VANDRARHEM
C/O Lyktan, Lugnetvägen 4, 93831 ARJEPLOG
0961-612 10  
info@hotellyktan-arjeplog.se
svenskaturistforeningen.se/arjeplog

Mitt i Lappland, vid Sveriges djupaste sjö Hornavan, ligger 
natursköna Arjeplog. För att vara exakt hittar du vår anlägg-
ning sju mil söder om polcirkeln. Välkommen till ett mysigt 
vandrarhem!

Öppet:  5/5–31/10
Antal bäddar: 32 
Antal rum: 16

Värdar: David Holmner,  
Eva Karlberg

STF HEMAVAN 
FJÄLLSTATION
Fjällstigen 2, 92066 HEMAVAN
0954-30027  072-70 30027  
info@hemavanfjallstation.se
svenskaturistforeningen.se/hemavanfjallstation

Vackert belägen vid Centrumbacken vågar vi påstå att vi hare-
mavans bästa läge. Ski in/ski out har aldrig varit enklare. Till-
sammans med vår lugna miljö är vi ett perfekt boende för alla; 
familjen, gruppen eller konferensen.

Öppet:  1/1–31/12
Antal bäddar: 90 
Antal rum: 25

STF JOKKMOKK 
VANDRARHEM
Åsgatan 20, 96232 JOKKMOKK
070-366 4645  
jokkmokksvandrarhem@gmail.com
svenskaturistforeningen.se/jokkmokk

Det hemtrevliga vandrarhemmet byggdes som jägmästarbostad 
för nära 100 år sedan. Här bor du mitt i Jokkmokk med gång-
avstånd till butiker, sevärdheter, turistbyrå och restauranger. 
Busshållplats och Inlandsbanan ligger alldeles i närheten.

Öppet:  1/1–22/12
Antal bäddar: 39 
Antal rum: 15

Värdar: Cecilia Lundin
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12 Boka boende på svenskaturistforeningen.se

STF KIRUNA 
HOTELL & VANDRARHEM
C/O Malmfältens Folkhögskola, 
Campingvägen 3, 98135 KIRUNA
0980-675 00  
malmfaltens@kiruna.fhsk.se
svenskaturistforeningen.se/kiruna

Anläggningen drivs av Malmfältens folkhögskola och ligger 
endast 10 minuters gångväg från Kiruna centrum.

Här har du nära till naturen, direkt inpå knutarna finns mycket 
fina motionsslingor för skidåkning, promenader och jogging-
turer. Sommartid finns en tempererad badanläggning (utom-
hus), ca 100 m bort.

En liten bit härifrån finns Luossavaara som är Kirunas slalom/
snowboardbacke och det är bara några mil till Björkliden och 
Riksgränsen som är Sveriges nordligaste skidorter.

Vi erbjuder olika former av boende i enkel- eller 2-bäddsrum. 
Sänglinne, handdukar samt slutstädning ingår i priset. TV och 
WC finns i samtliga rum, många rum har även dusch. Fri inter-
netanslutning i alla rum och gratis parkering för våra gäster. Du 
har tillgång till gemensamt kök/allrum och bastu. 

Vår restaurang med utsikt bort mot Kebnekaises mäktiga 
bergsmassiv erbjuder frukost och lunchbuffé på vardagar, beta-
las på plats. Frukostpaket på helgerna kan förbokas. Juli månad 
har serveringen sommarstängt.

I Kiruna med omnejd finns det gott om aktiviteter att välja på. 
Vad sägs om skoteråkning, hundspann, jakt, fiske, forsränning 
eller kanot? Kanske vill du besöka Ishotellet eller följa med på 
en intressant rundtur i gruvan. Kirunas vackra kyrka är också 
väl värt ett besök liksom stadshuset där man kan få information 
om den pågående, unika stadsflytten. Eller varför inte bara 
njuta av midnattssolen under sommarnätterna eller vintertid 
uppleva norrskenet – ett minne för livet!

Grupper och Konferens 
Vi har stor erfarenhet av att ha grupper boende hos oss och vi 
har också en modern konferensanläggning för upp till 150 per-
soner samt en trevlig aula.

Varmt välkommen!

Öppet:  1/1–31/12
Antal bäddar: 65 
Antal rum: 39

Värdar: Maria Andersson,  
Maria Hedhult

1Boka boende på svenskaturistforeningen.se
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Logiboken “Upptäck Sverige” var en helig trycksak inom Svenska Turistföreningen som 
presenterar alla föreningens boenden tillsammans med kartor och vägbeskrivningar. Inför 
upplagan år 2018 gjorde jag om layouten för att öka läsbarheten och lättheten att hitta.
172 sidor, 35 000 ex

www.parenglund.se



Information, pris och bokning på svenskaturistforeningen.se Information, prices and reservations at swedishtouristassociation.com 

VÅRA FJÄLLBOENDEN

VÅRA BOENDEN

Our mountain stations and huts

Our accommodations

ABISKO- OCH KEBNEKAISEFJÄLLEN

Abisko, svenskaturistforeningen.se/abisko
Abiskojaure, svenskaturistforeningen.se/abiskojaure
Abiskojåkka, svenskaturistforeningen.se/abiskojakka
Alesjaure, svenskaturistforeningen.se/alesjaure
Hukejaure, svenskaturistforeningen.se/hukejaure
Kaitumjaure, svenskaturistforeningen.se/kaitumjaure
Kebnekaise, svenskaturistforeningen.se/kebnekaise
Kårsavagge, svenskaturistforeningen.se/karsavagge
Nallo, svenskaturistforeningen.se/nallo
Pältsa, svenskaturistforeningen.se/paltsa
Singi, svenskaturistforeningen.se/singi
Sitasjaure, svenskaturistforeningen.se/sitasjaure
Sälka, svenskaturistforeningen.se/salka
Tarfala, svenskaturistforeningen.se/tarfala
Teusajaure, svenskaturistforeningen.se/teusajaure
Tjäktja, svenskaturistforeningen.se/tjaktja
Unna Allakas, svenskaturistforeningen.se/unnaallakas
Vakkotavare, svenskaturistforeningen.se/vakkotavare
Vistas, svenskaturistforeningen.se/vistas

GRÖVELSJÖFJÄLLEN

Grövelsjön, svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
Rogen, svenskaturistforeningen.se/rogen
Skedbro, svenskaturistforeningen.se/skedbro
Storrödtjärn, svenskaturistforeningen.se/storrodtjarn
Tänndalen/Skarvruet, 
svenskaturistforeningen.se/tanndalenskarvruet 

JÄMTLANDSFJÄLLEN

Anaris, svenskaturistforeningen.se/anaris
Arådalen, svenskaturistforeningen.se/aradalen
Blåhammaren, svenskaturistforeningen.se/blahammaren
Edsåsdalen, svenskaturistforeningen.se/edsasdalen
Fältjägaren, svenskaturistforeningen.se/faltjagaren
Gåsen, svenskaturistforeningen.se/gasen
Helags, svenskaturistforeningen.se/helags
Kolåsen, svenskaturistforeningen.se/kolasen
Lunndörren, svenskaturistforeningen.se/lunndorren
Stensdalen, svenskaturistforeningen.se/stensdalen
Storulvån, svenskaturistforeningen.se/storulvan

Sylarna, svenskaturistforeningen.se/sylarna
Vålådalen, svenskaturistforeningen.se/valadalen
Vålåstugan, svenskaturistforeningen.se/valavalen

KUNGSLEDEN

svenskaturistforeningen.se/kungsleden

LAPONIA

Akka, svenskaturistforeningen.se/akka
Aktse, svenskaturistforeningen.se/aktse
Kutjaure, svenskaturistforeningen.se/kutjaure
Kvikkjokk, svenskaturistforeningen.se/kvikkjokk
Njunjes, svenskaturistforeningen.se/njunjes
Pieskehaure, svenskaturistforeningen.se/pieskehaure
Pårte, svenskaturistforeningen.se/parte
Ritsem, svenskaturistforeningen.se/ritsem
Saltoluokta, svenskaturistforeningen.se/saltoluokta
Sitojaure, svenskaturistforeningen.se/sitojaure
Såmmarlappa, svenskaturistforeningen.se/sammarlappa
Sårjåsjaure, svenskaturistforeningen.se/sarjasjaure

Tarrekaise, svenskaturistforeningen.se/tarrekaise
Vaimok, svenskaturistforeningen.se/vaimok
Vaisaluokta, svenskaturistforeningen.se/vaisaluokta

VINDELFJÄLLEN

Aigert, svenskaturistforeningen.se/aigert
Hemavan Fjällstation, 
svenskaturistforeningen.se/hemavanfjallstation
Hemavans Fjällcenter, 
svenskaturistforeningen.se/hemavan
Serve, svenskaturistforeningen.se/serve
Syter, svenskaturistforeningen.se/syter
Tärnasjö, svenskaturistforeningen.se/tarnasjo
Viterskalet, svenskaturistforeningen.se/viterskalet

BLEKINGE

Aspö Lotstorn Skärgårdshotell, 
Lotsbacksvägen 20, 37022 DROTTNINGSKÄR, 
0455-339016, info@lotstornet.se, 
svenskaturistforeningen.se/hotellaspolotstorn

Hanö, Hanö, 29407 SÖLVESBORG, 
0739-25 53 37, hanovandrarhem@telia.com, 
svenskaturistforeningen.se/hano

Karlshamn, Surbrunnsvägen 1C, 37439 KARLSHAMN, 
0454-140 40, karlshamnsvandrarhem@gmail.com, 
svenskaturistforeningen.se/karlshamn

Tjärö, Tjärö / Järnavik, 37263 BRÄKNE-HOBY, 
0454-600 63, info@tjaro.com, 
svenskaturistforeningen.se/tjaro

BOHUSLÄN

Gustafsberg/Uddevalla, Gustafsberg 413, 45191 
UDDEVALLA, 0522-152 00, info@gustafsberg.se, 
svenskaturistforeningen.se/gustafsberguddevalla

Kynnefjälls Natur, Bråmarken 19, 45596 
HEDEKAS, 0524-32088, info@kynnefjall.com, 
svenskaturistforeningen.se/kynnefjallsnatur

Ljungskile Hotell, 45980 LJUNGSKILE, 
0522-686990, vandrarhem@ljungskile.org, 
svenskaturistforeningen.se/ljungskile

Tofta Gård/Orust, Stockenvägen 25, 47492 
ELLÖS, 0304-503 80, info@toftagard.se, 
svenskaturistforeningen.se/toftagardorust

DALARNA

Falun Hotell, Trotzgatan 16, 79130 FALUN, 023-29180, 
info@hotelfalun.se, svenskaturistforeningen.se/falunhotell

Falun/Hälsinggården, 
Vandrarvägen 3, 79143 FALUN, 023-105 60, 
info@stffalun.se, svenskaturistforeningen.se/falun

Falun/Vassbo, Vassbo 30, 79193 FALUN, 
0243-22 36 00, info@vassbovandrarhem.se, 
svenskaturistforeningen.se/falunvassbo

Fågelsjö/Gästis, 
Fågelsjövägen 239, 82770 LOS, 076-1863003, 
info@fagelsjo.nu, svenskaturistforeningen.se/fagelsjo

Grövelsjön, Grövelsjövägen 495, 79091 
IDRE, 0253-59 68 80, grovelsjon@stfturist.se, 
svenskaturistforeningen.se/grovelsjon

Mora/Målkullan, Björnramsgatan 2, 79232 
MORA, 070-66 14 668, info@malkullan.se, 
svenskaturistforeningen.se/mora

Navardalens Vildmarksstation, Navardalen, 79690 
ÄLVDALEN, 072-2473115, info@navardalen.se, 
svenskaturistforeningen.se/navardalen

Orsa, Gillevägen 3, 79433 ORSA, 070-255 04 18, 
info@orsavandrarhem.se, svenskaturistforeningen.se/orsa

Sälen/Gräsheden, Gräsheden, 78067 SÄLEN, 
0280-820 40, info@salensvandrarhem.se, 
svenskaturistforeningen.se/salen

Älvdalen/Tre Björnar, Dalgatan 31, 79631 
ÄLVDALEN, 0251-104 82, trebjornar@telia.com, 
svenskaturistforeningen.se/alvdalen

DALSLAND

Bengtsfors, Gammelgården, 66631 BENGTSFORS, 
073-046 44 29, info@gammelgarden.com, 
svenskaturistforeningen.se/bengtsfors

Åsa/Kuggaviksgården, Varbergsvägen 1894, 
43955 ÅSA, 0340-65 12 85, kuggavik@tele2.se, 
svenskaturistforeningen.se/aasa

HÄLSINGLAND

Edsbyn, Hogatan 15, 82894 EDSBYN, 0271-344 62, 
hogatan15@gmail.com, svenskaturistforeningen.se/edsbyn

Enånger/Larsbogård, Larsbogård 1, 82596 
ENÅNGER, 0650-553010, info@larsbogard.se, 
svenskaturistforeningen.se/enangerlarsbogard

Hovra, Hovra Inibyvägen 18, 82772 KORSKROGEN, 
072-7283192, hovravandrarhem18@hotmail.com, 
svenskaturistforeningen.se/hovra

Hudiksvall/Kungsgården Långvind Ho-
tell, Kungsgården Långvind, 82596 
ENÅNGER, 0650-822 33, info@langvind.com, 
svenskaturistforeningen.se/kungsgardenlangvind

Järvsö/Harsa, Harsagården 1, 82753 
JÄRVSÖ, 0651-495 11, info@harsa.se, 
svenskaturistforeningen.se/jarvso

Rengsjö/Knyssla, Knyssla 8381, 82198 RENGSJÖ, 
076-022 0016, ohlandersgarden@gmail.com, 
svenskaturistforeningen.se/rengsjo

Söderhamn/Rönnskär, Kungsgatan 6, 
82630 SÖDERHAMN, 072-21613 92, 
skargardsenheten@soderhamn.se, 
svenskaturistforeningen.se/soderhamnronnskar

Söderhamn/Växhuset, Mobodarne 857, 82693 
SÖDERHAMN, 0702-552613, logi@vaxhuset.se, 
svenskaturistforeningen.se/soderhamnvaxhuset

HÄRJEDALEN

Funäsdalen Hotell, 
Strandvägen 2A, 84095 FUNÄSDALEN, 
0684-21430, info@funasdalenberghotell.se, 
svenskaturistforeningen.se/funasdalenhotell

Helags, STF Helags Fjällstation, 84599 
LJUNGDALEN, 010-1902470, helags@stfturist.se, 
svenskaturistforeningen.se/helags

Ljungdalen, Box 40, 84599 LJUNGDALEN, 
070-210 48 73, egyllensvaan@gmail.com, 
svenskaturistforeningen.se/ljungdalen

Ljungdalsfjällen/Fjällhornet Resort, Postvallen, 84599 
LJUNGDALEN, 0706-683282, info@fjallhornet.se, 
svenskaturistforeningen.se/fjallhornet

Ramundberget Fjällstation, 
Vägs ände, 84097 BRUKSVALLARNA, 
0684-66 88 88, bokning@ramundberget.se, 
svenskaturistforeningen.se/ramundberget

Tänndalen/Skarvruet, Skarvruvägen 20, 84098 
TÄNNDALEN, 0684-22111, info@skarvruet.com, 
svenskaturistforeningen.se/tanndalenskarvruet

Tännäskröket, Karl Johans väg 1, 84094 
TÄNNÄS, 0684-24000, bokning@tannaskroket.se, 
svenskaturistforeningen.se/tannaskroket

JÄMTLAND

Almdalens Fjällgård, Almdalen 105, 83562 
FÖLLINGE, 0645-220 28, info@almdalen.com, 
svenskaturistforeningen.se/almdalensfjallgard

Björkvattnet, Björkvattnet 360, 83398 GÄDDEDE, 
070-2688327, stf.bjorkvattnet@gmail.com, 
svenskaturistforeningen.se/bjorkvattnet

Blåhammaren, 83771 DUVED, 
010-190 23 60, blahammaren@stfturist.se, 
svenskaturistforeningen.se/blahammaren

Håverud, Museivägen 3, 46472 HÅVERUD, 
0530-302 75, loic@manchec.com, 
svenskaturistforeningen.se/haverud

GOTLAND

Bunge/Fårösund, Bunge Änge 512, 62464 FÅRÖSUND, 
0498-22 14 90, bokning@bungevandrarhem.com, 
svenskaturistforeningen.se/bunge

Hablingbo, Hablingbo Hallbjäns 861, 62342 
HAVDHEM, 0498-48 70 70, vandrarhem@gutevin.se, 
svenskaturistforeningen.se/hablingbo

Ihre Gård, Hangvar Ire 115, 62454 LÄRBRO, 
0498-22 48 20, reception@ihregard.se, 
svenskaturistforeningen.se/ihregard

Ljugarn, Storvägen 1, 62321 LJUGARN, 076-799 70 95, 
ljugarn@gotlandsturist.se, svenskaturistforeningen.se/ljugarn

Lärbro/Grannen, Norrvangevägen 1, 62452 
LÄRBRO, 0498-22 50 30, bokning@grannen.se, 
svenskaturistforeningen.se/larbrogrannen

Stora Karlsö, Stora Karlsö, 62377 KLINTEHAMN, 
0498-24 05 00, boka@storakarlso.se, 
svenskaturistforeningen.se/storakarlso

Visby Lägenhetshotell, Artillerigatan 19, 62150 
VISBY, 070-7414914, info@visbylagenhetshotell.se, 
svenskaturistforeningen.se/hotellvisby

Visby/Rävhagen, Rävhagen 15, 62143 
VISBY, 0498-24 04 50, info@resestugan.se, 
svenskaturistforeningen.se/visbyravhagen

GÄSTRIKLAND

Jädraås Herrgård, Gammelboningsvägen 8 A-C, 
81691 JÄDRAÅS, 072-509 98 90, 
kontakt@destinationjadraas.se, 
svenskaturistforeningen.se/jadraas

Ockelbo, Perslundavägen 18, 81630 OCKELBO, 
0297-421 11, ockelbovandrarhem@gmail.com, 
svenskaturistforeningen.se/ockelbo

GÖTEBORGSOMRÅDET

Göteborg City, Drottninggatan 63-65, 41107 
GÖTEBORG, 031-756 98 00, goteborgcity@stfturist.se, 
svenskaturistforeningen.se/hotellgoteborgcity

Göteborg/Mölnlycke/Wendelsberg, 
Oskar Lundgrens väg 3, 43535 MÖLNLYCKE, 
031-338 05 36, reservation@wendelsberg.com, 
svenskaturistforeningen.se/molnlyckewendelsberg

Göteborg/Stigbergsliden, Stigbergsliden 10, 41463 
GÖTEBORG, 010-190 24 80, stigbergsliden@stfturist.se, 
svenskaturistforeningen.se/stigbergsliden

Jonsered Le Mat Hotell, William Gibsons väg 1A, 
43376 JONSERED, 031-3034750, jonsered@lemat.se, 
svenskaturistforeningen/jonsered

HALLAND

Bråtadal/Svartrå, Bråtadal Svartrå 227, 31161 
ULLARED, 0346-233 43, info@bratadal.se, 
svenskaturistforeningen.se/bratadalsvartra

Laholm, Tivolivägen 4, 31230 LAHOLM, 0430-133 18, 
vandrarhem@laholm.se, svenskaturistforeningen.se/laholm

Steninge Kuststation, Steninge kustväg 30, 30572 
STENINGE, 035-52054, kuststationen@gmail.com, 
svenskaturistforeningen.se/steninge

Våxtorp/Vallåsens Värdshus, 
Rössjöholmsvägen 20, 31275 VÅXTORP, 
0430-30087, info@vallasensvardshus.se, 
svenskaturistforeningen.se/vallasen

Edsåsdalen, Edsåsdalen 664, 83796 
UNDERSÅKER, 0647-332 00, boka@edsasdalen.se, 
svenskaturistforeningen.se/edsasdalen

Enaforsholm Fjällgård, Enafors 289, 83771 
DUVED, 0647-73026, info@enaforsholm.se, 
svenskaturistforeningen.se/enaforsholm

Hammarstrand/Lergodset, Idrottsvägen 2, 84431 
HAMMARSTRAND, 0696-55 666, info@lergodset.se, 
svenskaturistforeningen.se/hammarstrand

Kolåsen, Kolåsen, 83793 JÄRPEN, 0647-81017, 
info@kolasen.se, svenskaturistforeningen.se/kolasen

Persåsen, Persåsen 336, 84572 OVIKEN, 
0643-44 55 50, info@persasen.se, 
svenskaturistforeningen.se/persasen

Storliens Fjällgård, Vackerlidsvägen 7, 83799 
STORLIEN, 0647-700 58, info@stfstorlien.se, 
svenskaturistforeningen.se/storlien

Storulvån, 83771 DUVED, 010-190 23 60, 
storulvan@stfturist.se, svenskaturistforeningen.se/storulvan

Sylarna, 83771 DUVED, 010-190 2421, 
sylarna@stfturist.se, svenskaturistforeningen.se/sylarna

Vålådalen, 83775 VÅLÅDALEN, 0647-353 00, 
info@valadalen.se, svenskaturistforeningen.se/valadalen

Åkersjön, Åkersjön 234, 83563 FÖLLINGE, 
070-640 03 37, info@akersjon.com, 
svenskaturistforeningen.se/akersjon

Åre/Södergården, Fjällfararvägen 2, 
83796 UNDERSÅKER, 070-6624053, 
sodergarden@astmaoallergiforbundet.se, 
svenskaturistforeningen.se/sodergarden

Östersund/Ledkrysset, Biblioteksgatan 25, 
83141 ÖSTERSUND, 063-10 33 10, 
info@ostersundledkrysset.se, 
svenskaturistforeningen.se/ostersundledkrysset

LAPPLAND

Abisko, 98107 ABISKO, 0980-402 00, 
abisko@stfturist.se, svenskaturistforeningen.se/abisko

Arjeplog, Lugnetvägen 4, 93831 ARJEPLOG, 
0961-612 10, info@hotellyktan-arjeplog.se, 
svenskaturistforeningen.se/arjeplog

Hemavan Fjällstation, Fjällstigen 2, 92066 
HEMAVAN, 0954-30027, info@hemavanfjallstation.se, 
svenskaturistforeningen.se/hemavanfjallstation

Hemavans Fjällcenter, Renstigen 1, 92066 
HEMAVAN, 0954-300 02, info@hemavansfjallcenter.se, 
svenskaturistforeningen.se/hemavan

Jokkmokk, Åsgatan 20, 96232 JOKKMOKK, 
070-366 4645, jokkmokksvandrarhem@gmail.com, 
svenskaturistforeningen.se/jokkmokk

Karesuando, Laestadius väg 110, 98016 
KARESUANDO, 0981-200 00, fyravindar@gmail.com, 
svenskaturistforeningen.se/karesuando

Kebnekaise, 98199 KIRUNA, 0980-550 00, 
kebnekaise@stfturist.se, 
svenskaturistforeningen.se/kebnekaise

Kiruna Hotell, Malmfältens Folkhögskola, 
Campingvägen 3, 98135 KIRUNA, 0980-675 00
malmfaltens@kiruna.fhsk.se, 
svenskaturistforeningen.se/kiruna

Kittelfjäll Värdshus, Kittelfjäll 270, 92395 
KITTELFJÄLL, 0940-574700, info@kittelfjallvardshus.se, 
svenskaturistforeningen.se/kittelfjallBox 17251

S-104 62 Stockholm
Info: +46 8 463 21 00

E-mail: info@stfturist.se 
svenskaturistforeningen.se

swedishtouristassociation.com

Vi vill att alla ska ha möjligheten att uppleva hela Sverige. Vi erbjuder boenden 
över hela Sverige, arrangerar mängder av aktiviteter, sprider kunskap, ger tips 
och inspirerar, och vi påverkar i viktiga frågor som rör natur- och kulturturism. 
Genom att bo på STFs boenden och genom att vara medlem i STF är du med 
och gör vårt arbete möjligt.

Välkommen att upptäcka Sverige tillsammans med oss!

www.svenskaturistforeningen.se

We want to ensure that everybody can experience the whole of Sweden. We offer 
accommodation facilities throughout Sweden, arrange many types of activity, 
spread knowledge, provide advice and inspiration, and we make our voice heard in 
important questions concerning natural and cultural tourism. You can join us in 
our mission and make our work possible by using STF’s facilities and by becoming 
a member of STF.

Come and discover Sweden with STF!

www.swedishtouristassociation.com

instagram.com/stfturist   
#stfturist 
#svenskaturistforeningen facebook.com/svenskaturistforeningen

Du vet väl om att du kan ladda ner vår app 
STF i fjällen med praktisk information? 
Ladda ner där appar fi nns.

UPPTÄCK SVERIGE – BO HOS STF 2019
Accommodations in Sweden 2019

Kartfoldern “Upptäck Sverige” var en kompletterande trycksak till logiboken som plockade 
russinen ur kakan (Sverigekartan, utmärkning av alla boenden och kontaktuppgifter).
200 000 ex

www.parenglund.se
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EN GOD BIT PÅ
VÄG TILL DITT
NÄSTA ÄVENTYR

RECEPTET FÖR EN FANTASTISK UTFLYKT

Varm, torr och mätt är ett enkelt framgångsrecept för en härlig 
vistelse ute i naturen. Klä dig i flera tunna lager och ta med 
torra ombyten. Då är du alltid skönt klädd, oavsett väder och 
vind. Passa gärna på att öppna upp kängorna eller pjäxorna när 
du tar paus så att strumporna får torka och fötterna vila. 

En riktigt god matsäck är minst lika viktig för att hålla en hög 
energinivå på turen. Mat smakar sällan så gott som när du äter 
den utomhus och det mesta i matväg når nya höjder med en 
vacker utsikt. Fyll mig med just dina favoritsmaker så är du en 
god bit på väg till ditt nästa äventyr. 

PS. Glöm inte bort att ta med dig skräpet hem från utflykten. 
Naturen är vacker precis som den är. 

Vi har hjälpt människor att uppleva Sverige i över 130 år. Tillsammans kan vi 
få fler att upptäcka, både idag och i framtiden. Gå med i STF som medlem! 
Läs mer på svenskaturistforeningen.se

Lunchpåsar som gäster kan fylla med godsaker för att få energi under sin vandring.
200 000 ex

www.parenglund.se
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UPPLEVELSER
12 SIDOR MED TIPS OCH INSPIRATION

VINTER BORTOM

FJÄLLEN

SE UPP
I BACKEN!

PÅ TU
MAN HAND

FAMILJEN
PÅ TUR MED

ANNONS HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA TURISTFÖRENINGEN ANNONS

SKIDA MED BARN I SALTOLUOKTA

Äventyret och fjället ligger redo för alla 
utepigga barn och vuxna. Dagsturerna i 
området bjuder på både stora och små 
äventyr, med och utan skidor under 
fötterna. På plats kan ni också fråga våra 
kunniga fjällvärdar på STF Saltoluokta 
om mer detaljer kring turerna. Vill ni vila 
skidorna en dag så väntar andra roliga 
aktiviteter. Vad sägs om pulkabacken, 
pimpelspöna och fisken under isen, 
den plumsvänliga snön i skogen eller 
läs hörnan med sällskapsspelen. Skid
utrustning behöver ni inte tänka på  
− allt finns här. 

svenskaturistforeningen.se/skidamedbarn

FAMILJEMYS I GRÖVELSJÖN 

Här, 816 meter över havet på Långfjäl
lets sluttning hittar du STF Grövelsjön. 
När snön ligger djup, lockar fjället med 
turskidåkning, preparerade spår, slalom 
och pulkabackar. Det finns något för alla 
i familjen. Personalen tipsar gärna om 
bra skidturer för just din nivå! Efter en 
dag på fjället kan du koppla av med en 
härlig bastu eller leka i lekrummet och 
utmana familjen i rundpingis. Res lätt 
och hyr din utrustning på plats istället. 

 
 
 
svenskaturistforeningen.se/grovelsjon

FAMILJEFJÄLLVECKA I STORULVÅN

På STF Storulvån är det barnen och 
fjället som är i fokus den här veckan. 
Dagarna är fulla med spännande roliga 
och lärorika aktiviteter för hela familjen. 
Våra guider skapar förutsättningar för 
lärande lekar och häftiga fjällupplevelser 
allt anpassat efter barnens ålder och 
förutsättningar. Under dagarna har vi 
lärorika turer på vinterfjället men också 
mycket lek och bus och såklart klätt
ring på inomhusklippan! På kvällarna 
fortsätter vi med kvällsaktiviteter, med 
eller utan föräldrar eller varvar ner med 
lite mys. 

svenskaturistforeningen.se/vildungar

PÅ TUR MED FAMILJEN
Spännande fjällupplevelser, bus och efterlängtad tillsammanstid. På våra familjära fjäll
stationer trivs både små och stora upptäckare. Här väntar trygga äventyr precis utanför 
dörren, med variationsrika dagsturer och spännande aktiviteter för hela familjen. 

ANNONS HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA TURISTFÖRENINGEN ANNONS

VINTERAKTIVITETER BORTOM FJÄLLEN

Vintern erbjuder många olika aktiviteter till rörelse och natur
upplevelse. Utbudet av perfekta längdspår varierar beroende på 
vintervädret, men vi har tipsen för dig som vill vara säker på en 
aktiv dag. Vare sig du tränar för ett lopp i vinter eller bara vill få 
rosiga kinder efter en dag ute. Har du långt till skidspåren kanske 
en skridskodag på en frusen sjö är ett bättre val! Glöm inte att 
packa fikaväskan oavsett vilken aktivitet du väljer.

SKIDHELG PÅ SNÖÅ BRUK 

Njut av skidåkning på en av Sveriges bästa längdskidbanor under en avkopplande 
helg på STF Snöå Bruk. Här bor du granne med skidstadion som erbjuder både lätta 
och svåra turer för såväl barnfamiljer som mer avancerade åkare. Skidstadion ansluter 
direkt vid boendet och konstsnö sprutas så fort det blir minusgrader. Kvällstid njuter 
du av bastu och trerätters middag i herrgården. Blir du sugen på att åka utför så finns 
det många skidanläggningar mindre än en timmes bilresa bort. 

svenskaturistforeningen.se/skidhelgsnoan

LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR PÅ ROXEN

Alldeles intill Göta kanal ligger STF Norsholm Kapten Billes vandrarhem i ett reno
verat hamnmagasin från 1890talet. Här sover du gott i sköna hotellsängar i mysiga 
hytter där flera av rummen har utsikt över kanalen. Vintertid när isen ligger snörar du 
på dig långfärdsskridskorna och tar en tur på sjön Roxen ett stenkast bort. När isen är 
tillräckligt tjock plogas även kanalen för skridskosugna. 

svenskaturistforeningen.se/norsholmkaptenbilles
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UPPLEV VÅLÅDALENS ÄVENTYR

Vid Ottfjällets fot slutar vägen och även
tyret kan börja! På STF Vålådalen Fjäll
station ligger möjligheten till spännande 
turer och utfl ykter nära. Här fi nns 80 km 
preparerade skidspår och elljusspår för 
klassisk åkning och fristil. Strax intill 
fjällstationen fi nns även liftar med två 
nedfarter och ett separat barnområde. 
Vålådalen passar bra för familjesemes
tern eller den enkla och vilsamma fjäll
vistelsen. Efter en dag på fjället väntar 
en varm bastu, sköna sängar och rustik 
restaurang.

svenskaturistforeningen.se/valadalen

UPPLEV FAMILJÄRA EDSÅSDALEN 

Upplev den genuina och familjära 
atmosfären i fjällbyn Edsåsdalen i vinter. 
Här är det öppet året runt och vintern 
erbjuder något även för de minsta i 
familjen. På fjället fi nns många mil 
av markerade leder för turskidor och 
de preparerade längdspåren i när
heten erbjuder fantastisk längdåkning. 
Förutom turskidåkning fi nns här andra 
vinteraktiviteter lättillgängliga, på STF 
Edsåsdalen bor du alldeles intill pulka
backe, liftsystem och 11 nedfarter där 
alla åldrar kan åka fritt och lära sig att 
älska snö och skidåkning. 

svenskaturistforeningen.se/edsasdalen

SKIDÅKNING I TÄNNAS

Tännäs är en liten charmig bygd i vack
ert inbäddad av fjäll och skog i Funäs
fjällen, ca 20 minuter från byn Funäs
dalen. Bor du på STF Tännäs kröket 
kan du åka skidor både på längden och 
tvären. Tännäskrökets längdskidåknings
spår är en del av Nordic Ski Center som 
är ett av världens största spårsystem med 
över 300 km preparerade längdspår och 
450 km skoterspår som binder samman 
hela Funäsfjällsområdet. Vill ni åka 
alpint fi nns här också 17 nedfarter och 
fem liftar.

svenskaturistforeningen.se/tannaskroketl

Du vet väl att du kan hyra utrustning på de fl esta av våra fjällstationer? 
Extra smidigt för små upptäckare som växer snabbt. 

Prisexempel turskidåkningspaket: 800 kr/vuxen och 450 kr/barn för tre dagar. 
Stäm gärna av utbud och exakt pris med aktuell fjällstation vid bokning.

TIPS
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SE UPP I BACKEN!

SITSKI ELLER CARVING 
I HEMAVAN

Vackert belägen en bit upp på fjällslutt
ningen med magnifik utsikt över fjällen 
ligger STF Hemavan Fjällstation. Här 
har du Centrumbacken och det nya skid
området anpassat för barn precis utanför 
knuten. Vill du åka längdskidor finns 
flera preparerade spår i närheten, och i 
källaren finns vallabod. Fjällstationen är 
anpassad särskilt med avseende på rörel
sehinder. I huvudbyggnaden finns hiss 
och du kan med rullstol åka rakt in från 
parkeringen. Vi erbjuder även uthyrning 
av skicart och sitski, och har även en 
egen instruktör. 

svenskaturistforeningen.se/ 
hemavanfjallstation

UTFÖRSÅKNING  
I FUNÄSFJÄLLEN

På STF Funäsdalen bor du mitt i byn 
med nära avstånd till alla aktiviteter, affä
rer och FunäsGondolen. Du har backar, 
längdspår och skoterleder precis intill. 
Med skidbussen tar du dig också enkelt 
till de andra skidområdena i Funäsfjällen 
om du vill variera dig en dag. Hotellet 
är öppet året runt och ligger med en 
fantastisk utsikt över Funäsdalssjön och 
fjällen. Efter en aktiv dag varvar du ner i 
relaxavdelningen med pool och njuter av 
vällagad mat i restaurangen. 

svenskaturistforeningen.se/ 
funasdalenhotell

SKIDSEMESTER  
I SÖDRA SVERIGE 

Vid Hallandsåsens norra sluttning ligger 
STF Vallåsens värdshus och bara ett 
stenkast bort stoltserar området med 
sydsveriges största skidanläggning med 
sju liftar, elva nedfarter och både skid
skola och uthyrning. Skulle vintern vara 
snöfattig finns här stor kapacitet för egen 
snötillverkning, något som lockar skid
sugna besökare. Efter en dag i backen 
väntar ett bekvämt boende i dubbelrum 
eller familjerum på värdshuset. 

 
 
 
svenskaturistforeningen.se/ 
vallasen

Utförsåkning i de svenska fjällen erbjuder 
allt från nybörjarbackar till offpist. Efter 
en dag i backen kan du välja mel
lan afterski eller att bara luta dig 
tillbaka och blicka ut över fjällen. 
Vi har fjällstationer, hotell och 
vandrarhem som ligger riktigt 
nära backarna.
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ROFYLLDA DAGAR I TROSA

Ta en rofylld paus från vardagen. På 
vandrarhemmet STF Lagnö Studio vid 
havet utanför Trosa har du gott om 
plats för umgänge och vila. Sov gott 
i våra trivsamma rum eller prova ett 
romantiskt äventyr i vår natursvit − nära 
naturen, nära varandra. Ni går uppför 
en vindlande stig  och kliver rätt in i en 
trädkrona. Här finns ett litet hus med 
stora fönster, en grandlitsäng och en stor 
taktäckt veranda. På verandan sitter ni 
strax intill trädstammen som går upp 
genom golv och tak. Vill ni lyxa till det 
lite så rekommenderar vi ett bastubad 
och sedan avnjuta vår supékorg på träd
husets veranda!

svenskaturistforeningen.se/trosalagnostudio

KULTURELLA DAGAR I GÖTEBORG

Upplev västkusten under vintertid. Strosa bland mysiga parker och caféer eller gå på en utställning tillsammans. På STF 
Hotell & Vandrarhem Göteborg City bor ni granne med pulserande shoppingstråk, härliga museer och välbesökta restauranger. 
Härifrån är det promenadavstånd till dem mesta i staden och utbudet av smak och kulturupplevelser är stort. 

svenskaturistforeningen.se/hotellgoteborgcity

BO PÅ BÅT MITT I CITY

Vakna upp med utsikt över Gamla stan 
och det glittrande vattnet i Stockholms 
innerstad. På den lilla natursköna 
ön Skeppsholmen i centrala delen av 
huvudstaden ligger fullriggaren STF 
af Chapman & Skeppsholmen Vandrar
hem. Här kan ni välja att bo i fartygs
hytter eller i rum i Hantverkshuset, en 
vacker 1800talsbyggnad som ligger intill 
båten. Ta en promenad över till Gamla 
stans mysiga gränder eller besök något 
av stadens alla museer och konstgalleri
er. När hungern kommer är utbudet av 
restauranger och caféer stort, det finns 
något för alla smaker. Kanske hittar ni 
era egna favoriter? 

svenskaturistforeningen.se/skeppsholmen

NATURSKÖN HERRGÅRD

Njut av lugnet och naturen vid STF 
Jädraås Herrgård. Herrgården som är 
uppförd i mitten av 1850talet ligger 
precis vid Jädraån och har en storslagen 
utsikt över vattnet och de stora skog
arna. Idag är den varsamt renoverad 
till hög standard och erbjuder bekvämt 
boende med historisk charm. Här hittar 
du en fantastisk natur att utforska. Den 
natursköna Gästrikeleden har en knut
punkt här och det finns även massor av 
andra vackra stigar och leder där du kan 
vandra, cykla och springa, vintertid finns 
fina skidspår nära intill. 

svenskaturistforeningen.se/jadraas
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FÅ UPP FARTEN I  
ÅRES VMBACKAR

I Åre är utbudet för alpin skidåkning 
stort! Här finns pister för alla. På 
STF Åre Torg bor du mitt i händelsernas 
centrum och kan ta skidorna direkt från 
entrén. Bästa skiin, skiout läge! Från 
vandrarhemmet har du 50 meter till 
kabinen och 50 meter till torget där det 
finns butiker och restauranger.

 
 
 
 
 
 
svenskaturistforeningen.se/aretorg

NJUT I 
SNÖSÄKRA STORLIEN

Står snö på önskelistan är Storlien ett 
säkert kort. Sveriges kanske snösäk
raste område, med ett medeldjup på 
2 till 3 meter snö varje vinter. Storlien 
Alpin med sina 23 nedfarter och 9 liftar 
erbjuder fantastisk åkning för både 
nybörjaren och den mer avancerade åka
ren. Telemark och pudersnö, Funpark 
och bigjump – här finns allt. På Storliens 
Fjällgård bor ni med underbar utsikt 
mot Blåhammaren och Snasamassivet, 
och med mil av orörda fjällvidder  
utanför dörren.

 
svenskaturistforeningen.se/storlien

SKIDA I KLASSISKA 
RAMUNDBERGET

På det klassiska fjällhotellet STF 
Ramundberget har gästerna välkomnats 
sedan 1930talet. Här vid vägens ände 
och på gränsen till den orörda fjäll
världen är det lätt att trivas. Vintertid 
är det lika självklart med alpin skidåk
ning som skidåkning på längden. Här 
finns 10 liftar och 42 nerfarter i olika 
svårighetsgrader. Allt är lättillgängligt 
och välpreparerat och området ett av 
fjällvärldens mest snösäkra. Vill ni inte 
laga maten själva kan ni välja restaurang
en, och kanske varva ner innan läggdags 
med dopp i poolen. 

svenskaturistforeningen.se/ramundberget

ANNONS HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA TURISTFÖRENINGEN ANNONS

HYR HELA HUSET

Vårt koncept Hyr hela huset är ett perfekt alternativ för både små och stora sällskap 
som vill träffas i hemtrevlig miljö. Här får ni exklusiv rätt till en hel anläggning, med 
både bäddar och allmänna utrymmen. Lagar mat gör ni tillsammans i gästköket.

Vill ni hellre ha allt ordnat erbjuder många av våra boenden också möjlighet till hel
pension, aktiviteter och andra serviceupplägg.

Via vår gruppförfrågan på vår hemsida kan du enkelt få en prisuppgift för just din 
grupp. Offertformuläret hittar du på respektive anläggningssida.

svenskaturistforeningen.se/hyrhelahuset

Fantastiska omgivningar, en mysig trädgård och ett 
helt hus alldeles för oss själva. Ett perfekt upplägg!

Försäljningsavdelningen hade tolv avslutande marknadsföringssidor i medlemstidningen 
Turist där upplevelser och boenden presenterades. 

www.parenglund.se
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OM BILDPOLICYN

Den här bildpolicyn täcker varumärkesbyggande bilder och dess  
användning i STFs kommunikation. 

Notera att redaktionell användning i medlemstidningen Turist och turist.se 
inte omfattas av denna bildpolicy.

Bildpolicyn avser foton och video som hädanefter sammanfattas  
med ordet ”bilder”. 

STF | Bildpolicy

Användningsrätt

STF | Bildpolicy

Riktlinjer för  
bildleverantörer
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INFÖR FOTOUPPDRAG

Att tänka på när du anlitar fotograf:

 � Anlita en professionell fotograf för att säkerställa den kvalitet som 
STFs varumärke representerar – fotografen ska kunna leverera bilder  
med rätt uttryck.

 � Det är viktigt att STF har rättigheten att använda de bilder som public-
eras i STFs kommunikation (både i egna kanaler och externa kanaler). 

 � Om det finns människor med på bild så ska dessa tillfrågas och skriftli-
gen ge sitt godkännande till att vara med i STFs kommunikation.  
Fotografer ansvarar för att modellavtal skrivs när  de är ute på uppdrag. 
Om uppdragsgivare (STF) är med under fotouppdraget så ordnar STF 
med modellavtal.

 � Fotografer ansvar själva för att skaffa sig nödvändiga tillstånd och  
teckna försäkringar för att använda sin utrustning, till exempel drönare. 
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RIKTLINJER FÖR VIDEO

Allmänt:

 � Fotografen står för videobearbetningen

 � Fotografen bör komponera bilden så att den kan beskäras till  
bildformatet 1:1

 � Vi rekommenderar att spela in i 24 fps med en slutartid på 1/50 sek

 � Vi undviker slow motion 

 � Slow motion, om nödvändigt, spelas med fördel in i 60 fps med en 
slutartid på 1/120 sek

 � STF tillåts använda den färdigklippta filmen och eventuella lösa klipp 
i egna framtida video produktioner
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RIKTLINJER FÖR FOTO

Format:

 � Färgrymd: inbäddad Adobe RGB-profil

 � Färgdjup: 8 bitar

 � Filformat: tiff eller jpg med högsta möjliga kvalitet 

Allmänt:

 � Fotografen tar bilder i främst liggande bildformat. 

 � Fotografen står för bearbetningen av bilden.

 � STF står för tryckanpassningen.

 � STF har rätt att efterbehandla bilden för att passa syftet med vår kom-
munikation. Bilden får emellertid inte förvanskas, utan bearbetningen 
ska ske med respekt för fotografens konstnärliga öga.

5

BILDENS UTTRYCK

Manér

STFs bilder ska se ut på följande sätt:

 � Naturliga och lugna färger med neutral färgmättnad och kontrast.  
Detta inkluderar även klädval.

 � Dokumentärt uttryck med ljus och situationer som känns naturliga.

Miljö- och landskapsbilder

Våra miljöbilder ska locka mottagaren att vilja se och upptäcka platsen.  
De kan antingen visa en storslagen vy av ett landskap, ett utsnitt av  
landskapet eller en detalj i miljön på den aktuella platsen.

STF | Bildpolicy

Riktlinjer för 
kommunikatörer

Jag uppdaterade STFs bildpolicy för att tydliggöra föreningens önskemål på bilders uttryck, 
innehåll, möjliga användning och tekniska specifikationer. 

www.parenglund.se
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Vandringssäsongen är här!
Letar du också efter upptäckter vid sidan av vägen,  
längre in i skogen och högre upp på fjället? Vandring är  
ett perfekt sätt att upptäcka ännu mer av Sverige. 

Vi har samlat all kunskap, information och inspiration du 
behöver för att planera din nästa tur – var du än vill vandra i 
Sverige. På vår webb hittar du ledbeskrivningar, filmer,  
interaktiva kartor, målgruppsanpassade turförslag,  
råd kring fjällsäkerhet, pack- och utrustningstips,  
inspiration från andra vandrare och massa annat.

svenskaturistforeningen.se/vandring 

stfturist

6,992 likes

stfturist Vilken snö älskar du mest?
Orörd lössnö där skidspetsarna lätt 
skär genom ytan? Bärande skare på 
kalfjället? Pudersnö under din topp
tur eller perfekt manchester i backen? 
#svenskaturistföreningen #stfturist

ancha_juli När är bästa tiden 
för turskidåkning?

strongday Älskar nysnö 
på Nuolja.

stfturist Vårvinterdagar 
med fin skare är härligt.  
Hitta fler tips här:
svenskaturistforeningen.se/sno

3 h

1 h

2 h

3 h

2 likes

6 likes

Svara

Svara

Svara

VANDRINGSPIONJÄRER SEDAN 1885
Sedan starten 1885 har STF guidat nyfikna 
upptäckare till de smala stigarna vid sidan 
av vägen, längre in i skogen och högre upp 
på fjället. Idag välkomnar vi vandrare på 
300 natur nära viloplatser runt om i Sverige, 
många i direkt anslutning till vandringsled. 

Oavsett om du vill vandra på avlägsna fjäll
toppar, längs karg kust, på dimmiga skogs
stigar eller nära stadens brus hittar du ditt 
nästa vandringsäventyr hos oss.

svenskaturistforeningen.se/vandring

I samband med stora kampanjer har STF vid ett antal tillfällen annonserat på ytan under 
bordsbrickorna ombord på SJ-tågen. Här är tre exempel för vandringskampanjen 2019 och 
2020 samt skidåkningskampanjen 2019.

STF v.5-8: SJ3000, brickbord (2a klass )
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Annons på SJ:s X40-tåg Annons i SJ-tidningen Kupé

KORTA
LIFTKÖER

Har du tröttnat på långa 
liftköer och trängsel i backen? 

Boka en annan sorts vinter upplevelse på: 
svenskaturistforeningen.se/skidakning

På väg uppför

Kebnekaise.

UPPTÄCK STFS 12

SIGNATURLEDER
Sverige erbjuder en mängd olika vandringsleder i såväl fjällmiljö 
som i låglandsområden. För att underlätta valet för din nästa  
vandring har vi gjort ett urval av Sveriges mest spektakulära leder.  
Vi kallar dem signaturleder. Kännetecknande för de 12 signatur-
lederna är den vackra naturen och att de är karaktäristiska för sin 
landsdel.  STFs signaturleder – en vandring genom Sverige.

1

2

3

4

5

6

7 8

10
9

12

11
Läs mer och planera din nästa vandring: 

svenskaturistforeningen.se/signaturleder

1. Signaturled Kungsleden Abisko

2. Signaturled Kungsleden Hemavan

3. Signaturled Höga Kusten

4. Signaturled Jämtlandstriangeln

5. Signaturled Siljan

6. Signaturled Värmland

7. Signaturled Tiveden

8. Signaturled Norra Sörmland

9. Signaturled Södra Bohuslän

10. Signaturled Omberg

11. Signaturled Öland

12. Signaturled Österlen
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Annonsuppslag i tidningen Fjälljournal

Abiskojåkka

Kårsa-
vagge

Abiskojaure

Alesjaure

Vistas

Tarfala

Tjäktja

Unna Allaks

Nallo

KebnekaiseSingi

Hukejaure

Sitasjaure

Kaitumjaure
Teusajaure

Vakkotavare

Vaisaluokta

Kutjaure Akka

Saltoluokta

Sälka
KIRUNANIKKALUOKTA

RITSEM

KEBNATS

RIKSGRÄNSEN

ABISKO

Till Kvikkjokk

Till Gällivare
och Jokkmokk

Till Gällivare

järnväg.net
- guiden till Sveriges tåg och järnvägar

  

HEM
Arkiv: Veckans bild
Veckans bild 1-49
Veckans bild 50-99
Veckans bild 100-149
Veckans bild 150-199
Veckans bild 200-249
Veckans bild 250-299
Veckans bild 300-349
Veckans bild 350-399
Veckans bild 400-449
Veckans bild 450-459
Regler för kommentarer
Sök
BANGUIDE
Banor i Götaland
Malmö-Trelleborg
Kontinentalbanan/ Trelleborgsbanan
Malmö-Köpenhamn
Öresundsbanan
Malmö-Ystad
Ystadbanan
Ystad-Simrishamn
Österlenbanan
Gärsnäs-Brösarp
Malmö-Tomelilla
Malmö-Katrineholm
Södra stambanan
Malmö-Kävlinge-Åstorp-Ängelholm
Lommabanan och Söderåsbanan
Eslöv-Helsingborg
Marieholmsbanan och Rååbanan
Hässleholm-Helsingborg
Skånebanan
Klippan-Ljungbyhed
Hässleholm-Halmstad
Markarydsbanan
Markaryd-Traryd, Helmershus-Värnamo
Hässleholm-Kristianstad
Skånebanan
Karpalund-Hanaskog, Broby-Glimminge
Kristianstad-Åhus
Kristianstad-Karlskrona
Blekinge kustbana
Älmhult-Olofström
Nässjö-Åseda
Vetlanda-Järnforsen
Emådalsbanan
Nässjö-Hultsfred
Bockabanan
Nässjö-Falköping
Jönköpingsbanan
Jönköping-Vaggeryd
Vaggerydsbanan
Fågelsta-Vadstena
Kimstad-Finspång
Linköping-Kalmar
Stångådalsbanan
Linköping-Västervik
Tjustbanan
Risten-Lakvik
Åseda-Hultsfred-Västervik
Berga-Oskarshamn
Blomstermåla-Mönsterås
Fagerrör-Trollskogen
Böda Skogsjärnväg
Hesselby-Roma
Lund-Göteborg
Västkustbanan
Halmstad-Nässjö, Torup-Hyltebruk
Landeryd-Ambjörnarp
Varberg-Borås
Viskadalsbanan
Borås-Uddevalla
Älvsborgsbanan
Göteborg-Kalmar
Kust till kust-banan
Ohs Bruk-Bor Norra
Ohsabanan
Emmaboda-Karlskrona
Kust till kust-banan
Göteborg-Strömstad
Bohusbanan
Munkedal-Lysekil
Munkedals nedre-Munkedals hamn
Munkedals Järnväg
Kville-Skandiahamnen
Göteborgs hamnbana
Göteborg-Stockholm
Västra stambanan
Anten-Gräfsnäs
Skövde-Karlsborg
Skara-Lundsbrunn
Gårdsjö-Håkantorp, Torved-Gullspång
Kinnekullebanan
Göteborg-Kil
Norge-/Vänerbanan
Alvhem-Lilla Edet
Skälebol-Kornsjö (-Oslo)
Norgebanan
Mellerud-Årjäng
De vackra vyernas järnväg
Åmål-Svanskog
Banor i Svealand
Järna-Åby
Södertälje-Valskog
Svealandsbanan
Läggesta-Mariefred, Åkers Styckebruk-Grundbro m �
Järna-Stockholm
Älvsjö-Nynäshamn
Nynäsbanan
Slussen-Saltsjöbaden/Solsidan
Saltsjöbanan
Stockholm-Kårsta m �
Roslagsbanan
Ropsten-Gåshaga
Lidingöbanan
Karlberg-Värtan
Värtabanan
Stockholm-Uppsala
Ostkust-/Arlandabanan
Uppsala Ö-Faringe
Uppsala-Gävle
Ostkustbanan
Örbyhus-Hallstavik
Stockholm-Örebro/Frövi
Mälarbanan
Västerås-Sala
Kolbäck-Oxelösund
Mjölby-Storvik
Godsstråket genom Bergslagen
Ängelsberg-Kärrgruvan
Kolbäck-Ludvika
Laxå-Charlottenberg (-Oslo)
Värmlandsbanan
Gullspång-Nora-Ervalla
Hagfors-Stjärnsfors, Karlstad-Skoghall
Kil-Torsby
Fryksdalsbanan
Kil-Ställdalen
Bergslagsbanan
Frövi-Borlänge-Gävle
Bergslagsbanan
Falun-Grycksbo
Borlänge-Malung
Västerdalbanan
Uppsala-Borlänge
Dalabanan
Borlänge-Mora
Siljansbanan
Kristinehamn-Mora
Inlandsbanan
Mora-Märbäck
Älvdalsbanan
Banor i Norrland
Gävle-Sundsvall
Ostkustbanan
Sundsvall-Långsele
Ådalsbanan
Kramfors-Umeå
Botniabanan
Gävle/Storvik-Ånge
Norra stambanan
Jädraås-Tallås, Hamrånge�ärden-Norrsundet
Kilafors-Söderhamn
Bollnäs-Orsa
Ljusdal-Hudiksvall
Dellenbanan
Mora-Östersund
Inlandsbanan
Sundsvall-Storlien (-Trondheim)
Mittbanan
Bräcke-Boden
Stambanan genom övre Norrland
Forsmo-Hoting
Mellansel-Örnsköldsvik
Vännäs-Umeå-Holmsund
Hällnäs-Storuman
Bastuträsk-Skelleftehamn
Jörn-Arvidsjaur
Älvsbyn-Piteå
Boden-Haparanda
Haparandabanan
Östersund-Gällivare
Inlandsbanan
Luleå-Narvik
Malmbanan
Gammelstad-Karlsvikshyttan
Nedlagda banor (från 2004-)
Storå-Stråssa
Kartor:
Karta persontra�k
Karta museitra�k
Karta dressincykling
Tips och förklaringar till järnvägskartan
Fakta och historia:
Faktaförklaringar
Kort svensk järnvägshistoria
Spår
Kontaktledning
Signaler och säkerhetssystem
Skyltar/tavlor
Tema-sidor:
Översikt tema-sidor
Eltåg på Blekinge kustbana
Göta kanal möter järnvägen
Invigning av elektri�eringen Ystad-Simrishamn
Konsten att svetsa spår
Översikt tema-sidor Mat
Restaurang Östra station
LOKGUIDE
Ellok i tra�k
141
142
161
119/185/241/Re
187
193/243
242
441
EG
El13
El16
Iore
Ma
Mb
Ra
Rc1
Rc2
Rc2 ÖBB/ELL
Rc3/143
Rc4
Rc6
Rd2
Rm
Diesellok i tra�k
261
921 - se Z70/Z71
941
942/G 1206/DLL
Di3
Di8
G6
Skd 220
T21
T43
T44
T46
T66
T68
Tb/DLL
Tc/DLL
Td
TMX
TMY
TMZ
V4
V5
V10
V11
Z
Z3
Z4/Z43/Z49/DAL
Z64
Z65/DAL
Z66/Skd 226
Z67/DAL
Z68
Z70/Z71
Zö
Z6p
Övriga diesellok
Utgångna ellok
Bk
Bt
D/Dg/Dk/Ds/Du m �
Da
Dm/Dm3
El18
F
Ha/Hb/Hc/Hd/Hg
Mg
NKlJ "Asea"
Pa
Rb1/Rb2/Rb3
Rc5
Rc7
Rz
Ua/Ub/Ud/Ud
Ue/Uf
Öa/Öb/Öc/Öd
Utgångna diesellok
T11
T22 - se T21
T23
T41
T42
T45
Tp
V/V1/V3
Z1
Z61/Z62/Z63
Z4p/Z4t/Z4tu
Banarbetsfordon
Fakta och historia:
Historia
Så funkar loken
Axelföljd
Vad betyder litterat?
European Vehicle Number (EVN) och Vehicle Keeper Marking (VKM)
Faktaförklaringar
Tema-sidor:
Översikt tema-sidor
Rc
Vådan av att byta färg
Med vodka i lasten
VAGNGUIDE
Personvagnar i tra�k
Sittvagnar:
A2
A7
A11
AB3
AB7
ABS2
ABS5
AFM7
B1
B2
B3/B36/B37 (f d NSB)
B5
B5 (f d NSB)
B7
B9
B10
B11
BF4
BF7
BF8
BF14 (f d NSB)
BFS9
Bmpz
BS5
Liggvagnar:
BC2
BC4
Bc-t
Restaurangvagnar:
RB7
RB11
R2
R4
R7
R12
WRbmz
WRmz
Specialvagnar:
S11
S12
WGmz
Övriga specialvagnar
Sovvagnar:
WL1
WL4
WL5
WL6
Resgodsvagnar:
F24
Motorvagnar i tra�k
Elmotorvagnar:
BM73b
ER1
X2
X3
X10
X10p/UBp/UBxp
X11
X12
X14
X31K/ET
X32K
X40
X50/X51/X52/X53/X54
X55
X60
X61
X62
X74
Dieselmotorvagnar:
BM92
Y1
Y2
Y31/Y32
Utgångna personvagnar
Sittvagnar:
A2 (f d NSB)
A3
A5
AB2
AB4
AB5/AB9
AB7
AB8K
AB9
B1/B3 (TGOJ)
B3
B6
B8
B8 (nyare)
B9
B10
B11/B14
B13
B13S/RB4
B15
BF1
BF2
BF3
Bn
BS7
Liggvagnar:
BC1
BC3
Restaurangvagnar:
AFS1/AFS2/P1
R1
R3
R4
RB1
RB2
RB4
Sovvagnar:
WL2
WL3/WL7
WL9
WL10
WL11/WL12
WL33
Post- och resgodsvagnar:
DF28/D38/D48/Db
DF21/DF33/DF40/D46 m �
F2
F4/F46/F52
F5/F6K/F24K - se F33
F7
FV1
FV2/FV3
Utgångna motorvagnar
Elmotorvagnar:
BM70
X1
X5/X8/X15
X6
X7
X9
X16/X17
X20/X21/X22/X23
X420
Dieselmotorvagnar:
Y/Yp/Yo1/Yo1p m �
Y3
YBo4p/YBo4t
Y6/Y7/Y8
YF1 - se Y1
YP
Godsvagnar
Mätvagnar
Fakta och historia:
Faktaförklaringar
Historia
Komforttoppen
Vad betyder litterat?
European Vehicle Number (EVN) och Vehicle Keeper Marking (VKM)
Littera och nummer internationellt
RESA
Arlanda Express
Blå Tåget
Inlandsbanan AB
Krösatågen
Kustpilen
MTR Express
Norrtåg
NSB
Pågatågen (Skånetra�ken)
SJ AB
Saga Rail
SL
Snälltåget
Tåg i Bergslagen
Tågab
Tågkompaniet
Upptåget
Värmlandstra�k
Västtågen (Västtra�k)
X-tåget
Öresundståg
Östgötapendeln
BLOGGOM
Kontakt
Bidra med bilder
Redaktion
Historia
Annonsering
Cookies

Visa/göm lista
Luleå-Boden-Gällivare-Kiruna-Narvik
Malmbanan*
Gällivare-Vitåfors, (Kiruna-) Råtsi-Svappavaara
Norrlandpersontra�kgodstra�kelektri�eradspårvidd 1435 mmNorrtågSJ AB
Fakta & Historia
Tra�k
Beskrivning
Fler bilder
Mer om banan
Bild: Malmtåg i Bergfors 2013
Ett malmtåg i Bergfors med Iore-loket nr 114 främst i mars 2013. Foto Christian Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
Tra�k: Person- och godstra�k Lulea-Narvik, i övrigt godstra�k
Öppnad: Luleå-Gällivare 1888, Gällivare-Kiruna 1899, Kiruna-Narvik 1902
Spårvidd: 1435 mm
Längd: Luleå-Narvik 473 km, Gällivare-Vitåfors 11 km, Råtsi-Svappavaara 40 km
Dubbelspår: Nej
Elektri�erad: Ja
Fjärrblockering: Ja
ATC: Ja
Historia
Malmfältens rika fyndigheter upptäcktes redan under 1600-talets andra hälft, men länge kunde gruvägarna långtifrån konkurrera med de volymer som togs upp från Bergslagens gruvor. En avgörande orsak till detta var de väldiga transportproblemen. Länge var man hänvisade till renar och hästar, vilket var dyrbart på de långa avstånd det var frågan om. 1865 startade ett projekt som med engelskt kapital gick ut på att bygga kanaler förbi Luleälvens forsar. När bygget kommit halvvägs var pengarna slut, men lämningar av denna den s.k. "Engelska kanalen" kan beskådas bl.a. vid Boden.

Banbygget
Så tidigt som 1847 gavs emellertid den första koncessionen för en järnväg från Malmfälten - från Gällivare till Töre vid Bottenviken. Det blev inget den gången men 1882 gavs en ny koncession till ett engelskt bolag som 1884-88 lyckades bygga en järnväg från Malmberget (Gällivare) till den nybyggda malmhamnen på Svartön i Luleå. 1888 gick så det första malmtåget. Det visade sig dock snabbt att banans standard var alltför dålig och kostnaderna för att förbättra den blev övermäktiga. Banan togs därför över av staten redan 1891. Året därpå startade åter malm- och persontra�k på hela sträckan.

Bild: Rallarkyrkogården i Tornehamn
I den lummiga �ällbjörkskogen vid Tornehamn ligger Rallarkyrkogården. Här begravdes främst omkomna rallare som arbetat med bygget av Malmbanan.

Bild: Ånglok typ R
R 976 som museilok i Gävle 1989.
För att exploatera fyndigheterna i Kiruna bildades Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) år 1890, men först 1899 kunde provisorisk järnvägstra�k komma igång från Kiruna via Gällivare till Luleå. 1898 enades riksdagen om att bygga en järnväg för utskeppning även via Norge, och efter väldiga ansträngningar av tusentals rallare gick ett första malmtåg från Kiruna till Narvik i november 1902. Den 14 juli 1903 invigdes banan av kung Oscar II.

Allt kraftigare lok och tyngre tåg
När SJ tog över malmtra�ken efter det engelska bolaget hade man inga lok som var riktigt lämpliga utan man �ck använda 2-3 konventionella godstågslok till varje tåg. Kraftigare lok kom med ångloken typ Ma och Mb och i synnerhet med R-loken som sattes i drift från 1908.

När elektrisk järnvägsdrift började utprovas blev Malmbanan tidigt aktuell eftersom detta bedömdes öka kapaciteten väsentligt. Mellan Kiruna och Riksgränsen infördes därför eldrift redan 1915 och på hela banan 1922. De första elloken var koppelstångslok typ Oa. Tågvikten var nu uppe i 1900 ton som mest, men med Dm-loken på 1950-talet möjliggjordes tåg på dryga 3000 ton. På 1960-talet infördes 25 tons axeltryck samt 4-axliga boggievagnar istället för treaxliga. Tåg dragna av det tredelade Dm3 kunde nu väga över 5000 ton.

Svappavaarabanan
1964 �ck Malmbanan en ny sidobana, nämligen den fyra mil långa banan från Råtsi strax söder om Kiruna till Svappavaara där en malmfyndighet nyligen hade börjat exploateras. Brytningen i Svappavaara lades ner redan 1983 i sviterna av stålverkskrisen. Pelletsverket på orten återstartades dock efter något år igen, varför banan fortfarande används. 1990 stod en annan stor investering färdig, nämligen en ny längre tunnel under berget Nuolja mellan Abisko och Björkliden.

LKAB tar över - fortsatt modernisering
LKAB har belastats av höga transportkostnader i förhållande till sina konkurrenter, varför man varit angelägna om att få sköta tra�ken i egen regi. 1993 �ck man överta tra�keringsrätten. Några år därefter bedrev SJ och NSB tra�ken som entreprenörer åt LKAB men 1996 togs den helt över av LKAB:s dotterbolag Malmtra�k i Kiruna AB (MTAB). Detta bolag har i sin tur ett norskt dotterbolag (MTAS) för tra�ken på den norska sidan.

Sjisjka nästa!
Bild: Connex tåg vid Sjisjka hållplats Än idag existerar enstaka hållplatser längs Malmbanan enbart för att de inte går att nå per bil. I Sjisjka mellan Gällivare och Kiruna bor endast ett par personer och persontågen stannar vid behov. På bilden från den 15 augusti 2007 passerar ett av Connex persontåg hållplatsen. Den kom till på initiativ av Sjisjkas mest berömde invånare, samen Nils Nilsson Skum - renskötare men mera känd som konstnär. Skum dog 1951 men hans tavlor som bland annat skildrade �ällvärlden och livet som renskötare lever kvar. Sjisjka omtalas även som enda platsen med två "SJ" i namnet, även om SJ inte alls tra�kerade Malmbanan när bilden togs. Foto Patrik Hansson.
I slutet av 1990-talet beslutades om en uppgradering av hela Malmbanan till 30 tons axellast samt inköp av nya lok och vagnar. Loken med 30 % högre dragkraft än Dm3 och vagnarna för 100 istället för 80 ton malm avses klara tra�ken med motsvarande lägre antal tåg. Tågvikten är därmed uppe i över 6000 ton. I slutet av 2000 fanns såväl det första av de nya loken av typ Iore som ett helt tågsätt nya vagnar. Året därefter kunde det s.k. "södra omloppet" Gällivare-Luleå invigas för 30 tons axellast.

Persontra�ken
Persontågen på Malmbanan har naturligt nog alltid spelat en perifer roll jämfört med malmtransporterna. Innan Europaväg 10 byggdes ut mellan Kiruna och Narvik år 1984 var dock järnvägen helt dominerande transportsätt till Lapplands�ällens turistorter längs banan som Abisko, Björkliden och Riksgränsen. Det var i själva verket tillkomsten av banan som startade turismen i området.

Persontra�ken har dels bestått av de långväga nattågen, dels lokala dagtåg Luleå-Kiruna-Narvik. Ett känt namn i sammanhanget är "Karven" - det ino�ciella namnet på lokaltåget Kiruna-Narvik. Namnet lär ytterst härstamma från det latinska namnet på kummin (Carum carvi), eftersom Kirunaborna åkte till Narvik för att inhandla kumminkryddat brännvin.

Persontra�ken upphandlas numera av Rikstra�ken och brukar kallas "Norrlandståget". Tra�kutövare har varit Tågkompaniet åren 2000-2003, Connex (sedermera Veolia Transport) 2003-2008 och därefter SJ sedan juni 2008. Veolia körde 2009-10 även tåg i egen regi Malmö/Göteborg-Narvik under namnet Lapplandståget.

Kiruna �yttas
Kring millennieskiftet stod det klart att stora delar av centrala Kiruna, däribland järnvägen, så småningom måste �yttas på grund av den fortsatta gruvbrytningen och den risk för sprickbildningar på jordytan som är följden av den. Man bedömde att brytningen år 2012 skulle börja nå in under Kirunas centrala delar. Järnvägen skulle bli bland de första samhällsfunktioner att beröras och därför måste en ny dragning av linjen söderifrån stå klar detta år. Så blev också fallet - efter en byggtid på cirka tre år invigdes den nya linjen i augusti 2012. Den gamla stationen blev kvar som säckstation med spårförbindelse enbart från norr fram till 30 augusti 2013 då det sista tåget rullade ut från Kiruna C.

Malm även från Pajala
Hög efterfrågan på stål skapade i början av 2000-talet förutsättningar för �era nya och nygamla järnmalmsgruvor i Sverige. En av dem ligger i Kaunisvaara norr om Pajala. Fyndigheten exploaterades inte av LKAB utan av det kanadensiska företaget Northland Resources. Olika lösningar för hur malmen skulle transporteras från gruvan diskuterades, bl.a. att skapa en förbindelse till Pajalas närmaste järnväg - banan mellan Torneå och Kolari på den �nska sidan om Torneälven. Man beslöt att välja landsvägstransport de 15 milen till Svappavaara och därifrån på malmbanan till Narvik. Brytningen kom igång på allvar 2012 och därmed de nya tågen. Som dragkraft togs de gamla malmtågsloken typ Rm till heders och �yttades upp från södra Sverige igen. Dessvärre har gruvbolaget råkat i ekonomiska svårigheter i �era omgångar och sedan oktober 2014 har utskeppningen av malm från Pajala (tillfälligt?) upphört.

Bild: OBAS tåg vid Björn�ellNorska Ofotbanen A/S körde en tid under 2000-talet tåg på både den norska och svenska sidan av banan, bland annat som här med norska diesellok typ Di3. Foto vid Björnfell i juli 2003, Martin Oscarsson.
Bild: Malmtåg ovanför RombaksbotnTvå El15-lok med ett lastat malmtåg ovanför Rombaksbotn mellan Katterat och Rombak. El15-loken försvann senare från Malmbanan och rullar numera under litterat 161. Foto den 11 juli 2003, Martin Oscarsson.
Tra�k
* Den norska delen av banan benämns Ofotbanen.
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Luleå-Boden-Gällivare-Kiruna-Narvik
Malmbanan*
Gällivare-Vitåfors, (Kiruna-) Råtsi-Svappavaara
Norrlandpersontra�kgodstra�kelektri�eradspårvidd 1435 mmNorrtågSJ AB
Fakta & Historia
Tra�k
Beskrivning
Fler bilder
Mer om banan
Bild: Malmtåg i Bergfors 2013
Ett malmtåg i Bergfors med Iore-loket nr 114 främst i mars 2013. Foto Christian Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
Tra�k: Person- och godstra�k Lulea-Narvik, i övrigt godstra�k
Öppnad: Luleå-Gällivare 1888, Gällivare-Kiruna 1899, Kiruna-Narvik 1902
Spårvidd: 1435 mm
Längd: Luleå-Narvik 473 km, Gällivare-Vitåfors 11 km, Råtsi-Svappavaara 40 km
Dubbelspår: Nej
Elektri�erad: Ja
Fjärrblockering: Ja
ATC: Ja
Historia
Malmfältens rika fyndigheter upptäcktes redan under 1600-talets andra hälft, men länge kunde gruvägarna långtifrån konkurrera med de volymer som togs upp från Bergslagens gruvor. En avgörande orsak till detta var de väldiga transportproblemen. Länge var man hänvisade till renar och hästar, vilket var dyrbart på de långa avstånd det var frågan om. 1865 startade ett projekt som med engelskt kapital gick ut på att bygga kanaler förbi Luleälvens forsar. När bygget kommit halvvägs var pengarna slut, men lämningar av denna den s.k. "Engelska kanalen" kan beskådas bl.a. vid Boden.

Banbygget
Så tidigt som 1847 gavs emellertid den första koncessionen för en järnväg från Malmfälten - från Gällivare till Töre vid Bottenviken. Det blev inget den gången men 1882 gavs en ny koncession till ett engelskt bolag som 1884-88 lyckades bygga en järnväg från Malmberget (Gällivare) till den nybyggda malmhamnen på Svartön i Luleå. 1888 gick så det första malmtåget. Det visade sig dock snabbt att banans standard var alltför dålig och kostnaderna för att förbättra den blev övermäktiga. Banan togs därför över av staten redan 1891. Året därpå startade åter malm- och persontra�k på hela sträckan.

Bild: Rallarkyrkogården i Tornehamn
I den lummiga �ällbjörkskogen vid Tornehamn ligger Rallarkyrkogården. Här begravdes främst omkomna rallare som arbetat med bygget av Malmbanan.

Bild: Ånglok typ R
R 976 som museilok i Gävle 1989.
För att exploatera fyndigheterna i Kiruna bildades Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) år 1890, men först 1899 kunde provisorisk järnvägstra�k komma igång från Kiruna via Gällivare till Luleå. 1898 enades riksdagen om att bygga en järnväg för utskeppning även via Norge, och efter väldiga ansträngningar av tusentals rallare gick ett första malmtåg från Kiruna till Narvik i november 1902. Den 14 juli 1903 invigdes banan av kung Oscar II.

Allt kraftigare lok och tyngre tåg
När SJ tog över malmtra�ken efter det engelska bolaget hade man inga lok som var riktigt lämpliga utan man �ck använda 2-3 konventionella godstågslok till varje tåg. Kraftigare lok kom med ångloken typ Ma och Mb och i synnerhet med R-loken som sattes i drift från 1908.

När elektrisk järnvägsdrift började utprovas blev Malmbanan tidigt aktuell eftersom detta bedömdes öka kapaciteten väsentligt. Mellan Kiruna och Riksgränsen infördes därför eldrift redan 1915 och på hela banan 1922. De första elloken var koppelstångslok typ Oa. Tågvikten var nu uppe i 1900 ton som mest, men med Dm-loken på 1950-talet möjliggjordes tåg på dryga 3000 ton. På 1960-talet infördes 25 tons axeltryck samt 4-axliga boggievagnar istället för treaxliga. Tåg dragna av det tredelade Dm3 kunde nu väga över 5000 ton.

Svappavaarabanan
1964 �ck Malmbanan en ny sidobana, nämligen den fyra mil långa banan från Råtsi strax söder om Kiruna till Svappavaara där en malmfyndighet nyligen hade börjat exploateras. Brytningen i Svappavaara lades ner redan 1983 i sviterna av stålverkskrisen. Pelletsverket på orten återstartades dock efter något år igen, varför banan fortfarande används. 1990 stod en annan stor investering färdig, nämligen en ny längre tunnel under berget Nuolja mellan Abisko och Björkliden.

LKAB tar över - fortsatt modernisering
LKAB har belastats av höga transportkostnader i förhållande till sina konkurrenter, varför man varit angelägna om att få sköta tra�ken i egen regi. 1993 �ck man överta tra�keringsrätten. Några år därefter bedrev SJ och NSB tra�ken som entreprenörer åt LKAB men 1996 togs den helt över av LKAB:s dotterbolag Malmtra�k i Kiruna AB (MTAB). Detta bolag har i sin tur ett norskt dotterbolag (MTAS) för tra�ken på den norska sidan.

Sjisjka nästa!
Bild: Connex tåg vid Sjisjka hållplats Än idag existerar enstaka hållplatser längs Malmbanan enbart för att de inte går att nå per bil. I Sjisjka mellan Gällivare och Kiruna bor endast ett par personer och persontågen stannar vid behov. På bilden från den 15 augusti 2007 passerar ett av Connex persontåg hållplatsen. Den kom till på initiativ av Sjisjkas mest berömde invånare, samen Nils Nilsson Skum - renskötare men mera känd som konstnär. Skum dog 1951 men hans tavlor som bland annat skildrade �ällvärlden och livet som renskötare lever kvar. Sjisjka omtalas även som enda platsen med två "SJ" i namnet, även om SJ inte alls tra�kerade Malmbanan när bilden togs. Foto Patrik Hansson.
I slutet av 1990-talet beslutades om en uppgradering av hela Malmbanan till 30 tons axellast samt inköp av nya lok och vagnar. Loken med 30 % högre dragkraft än Dm3 och vagnarna för 100 istället för 80 ton malm avses klara tra�ken med motsvarande lägre antal tåg. Tågvikten är därmed uppe i över 6000 ton. I slutet av 2000 fanns såväl det första av de nya loken av typ Iore som ett helt tågsätt nya vagnar. Året därefter kunde det s.k. "södra omloppet" Gällivare-Luleå invigas för 30 tons axellast.

Persontra�ken
Persontågen på Malmbanan har naturligt nog alltid spelat en perifer roll jämfört med malmtransporterna. Innan Europaväg 10 byggdes ut mellan Kiruna och Narvik år 1984 var dock järnvägen helt dominerande transportsätt till Lapplands�ällens turistorter längs banan som Abisko, Björkliden och Riksgränsen. Det var i själva verket tillkomsten av banan som startade turismen i området.

Persontra�ken har dels bestått av de långväga nattågen, dels lokala dagtåg Luleå-Kiruna-Narvik. Ett känt namn i sammanhanget är "Karven" - det ino�ciella namnet på lokaltåget Kiruna-Narvik. Namnet lär ytterst härstamma från det latinska namnet på kummin (Carum carvi), eftersom Kirunaborna åkte till Narvik för att inhandla kumminkryddat brännvin.

Persontra�ken upphandlas numera av Rikstra�ken och brukar kallas "Norrlandståget". Tra�kutövare har varit Tågkompaniet åren 2000-2003, Connex (sedermera Veolia Transport) 2003-2008 och därefter SJ sedan juni 2008. Veolia körde 2009-10 även tåg i egen regi Malmö/Göteborg-Narvik under namnet Lapplandståget.

Kiruna �yttas
Kring millennieskiftet stod det klart att stora delar av centrala Kiruna, däribland järnvägen, så småningom måste �yttas på grund av den fortsatta gruvbrytningen och den risk för sprickbildningar på jordytan som är följden av den. Man bedömde att brytningen år 2012 skulle börja nå in under Kirunas centrala delar. Järnvägen skulle bli bland de första samhällsfunktioner att beröras och därför måste en ny dragning av linjen söderifrån stå klar detta år. Så blev också fallet - efter en byggtid på cirka tre år invigdes den nya linjen i augusti 2012. Den gamla stationen blev kvar som säckstation med spårförbindelse enbart från norr fram till 30 augusti 2013 då det sista tåget rullade ut från Kiruna C.

Malm även från Pajala
Hög efterfrågan på stål skapade i början av 2000-talet förutsättningar för �era nya och nygamla järnmalmsgruvor i Sverige. En av dem ligger i Kaunisvaara norr om Pajala. Fyndigheten exploaterades inte av LKAB utan av det kanadensiska företaget Northland Resources. Olika lösningar för hur malmen skulle transporteras från gruvan diskuterades, bl.a. att skapa en förbindelse till Pajalas närmaste järnväg - banan mellan Torneå och Kolari på den �nska sidan om Torneälven. Man beslöt att välja landsvägstransport de 15 milen till Svappavaara och därifrån på malmbanan till Narvik. Brytningen kom igång på allvar 2012 och därmed de nya tågen. Som dragkraft togs de gamla malmtågsloken typ Rm till heders och �yttades upp från södra Sverige igen. Dessvärre har gruvbolaget råkat i ekonomiska svårigheter i �era omgångar och sedan oktober 2014 har utskeppningen av malm från Pajala (tillfälligt?) upphört.

Bild: OBAS tåg vid Björn�ellNorska Ofotbanen A/S körde en tid under 2000-talet tåg på både den norska och svenska sidan av banan, bland annat som här med norska diesellok typ Di3. Foto vid Björnfell i juli 2003, Martin Oscarsson.
Bild: Malmtåg ovanför RombaksbotnTvå El15-lok med ett lastat malmtåg ovanför Rombaksbotn mellan Katterat och Rombak. El15-loken försvann senare från Malmbanan och rullar numera under litterat 161. Foto den 11 juli 2003, Martin Oscarsson.
Tra�k
* Den norska delen av banan benämns Ofotbanen.
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Luleå-Boden-Gällivare-Kiruna-Narvik
Malmbanan*
Gällivare-Vitåfors, (Kiruna-) Råtsi-Svappavaara
Norrlandpersontra�kgodstra�kelektri�eradspårvidd 1435 mmNorrtågSJ AB
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Mer om banan
Bild: Malmtåg i Bergfors 2013
Ett malmtåg i Bergfors med Iore-loket nr 114 främst i mars 2013. Foto Christian Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
Tra�k: Person- och godstra�k Lulea-Narvik, i övrigt godstra�k
Öppnad: Luleå-Gällivare 1888, Gällivare-Kiruna 1899, Kiruna-Narvik 1902
Spårvidd: 1435 mm
Längd: Luleå-Narvik 473 km, Gällivare-Vitåfors 11 km, Råtsi-Svappavaara 40 km
Dubbelspår: Nej
Elektri�erad: Ja
Fjärrblockering: Ja
ATC: Ja
Historia
Malmfältens rika fyndigheter upptäcktes redan under 1600-talets andra hälft, men länge kunde gruvägarna långtifrån konkurrera med de volymer som togs upp från Bergslagens gruvor. En avgörande orsak till detta var de väldiga transportproblemen. Länge var man hänvisade till renar och hästar, vilket var dyrbart på de långa avstånd det var frågan om. 1865 startade ett projekt som med engelskt kapital gick ut på att bygga kanaler förbi Luleälvens forsar. När bygget kommit halvvägs var pengarna slut, men lämningar av denna den s.k. "Engelska kanalen" kan beskådas bl.a. vid Boden.

Banbygget
Så tidigt som 1847 gavs emellertid den första koncessionen för en järnväg från Malmfälten - från Gällivare till Töre vid Bottenviken. Det blev inget den gången men 1882 gavs en ny koncession till ett engelskt bolag som 1884-88 lyckades bygga en järnväg från Malmberget (Gällivare) till den nybyggda malmhamnen på Svartön i Luleå. 1888 gick så det första malmtåget. Det visade sig dock snabbt att banans standard var alltför dålig och kostnaderna för att förbättra den blev övermäktiga. Banan togs därför över av staten redan 1891. Året därpå startade åter malm- och persontra�k på hela sträckan.

Bild: Rallarkyrkogården i Tornehamn
I den lummiga �ällbjörkskogen vid Tornehamn ligger Rallarkyrkogården. Här begravdes främst omkomna rallare som arbetat med bygget av Malmbanan.

Bild: Ånglok typ R
R 976 som museilok i Gävle 1989.
För att exploatera fyndigheterna i Kiruna bildades Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) år 1890, men först 1899 kunde provisorisk järnvägstra�k komma igång från Kiruna via Gällivare till Luleå. 1898 enades riksdagen om att bygga en järnväg för utskeppning även via Norge, och efter väldiga ansträngningar av tusentals rallare gick ett första malmtåg från Kiruna till Narvik i november 1902. Den 14 juli 1903 invigdes banan av kung Oscar II.

Allt kraftigare lok och tyngre tåg
När SJ tog över malmtra�ken efter det engelska bolaget hade man inga lok som var riktigt lämpliga utan man �ck använda 2-3 konventionella godstågslok till varje tåg. Kraftigare lok kom med ångloken typ Ma och Mb och i synnerhet med R-loken som sattes i drift från 1908.

När elektrisk järnvägsdrift började utprovas blev Malmbanan tidigt aktuell eftersom detta bedömdes öka kapaciteten väsentligt. Mellan Kiruna och Riksgränsen infördes därför eldrift redan 1915 och på hela banan 1922. De första elloken var koppelstångslok typ Oa. Tågvikten var nu uppe i 1900 ton som mest, men med Dm-loken på 1950-talet möjliggjordes tåg på dryga 3000 ton. På 1960-talet infördes 25 tons axeltryck samt 4-axliga boggievagnar istället för treaxliga. Tåg dragna av det tredelade Dm3 kunde nu väga över 5000 ton.

Svappavaarabanan
1964 �ck Malmbanan en ny sidobana, nämligen den fyra mil långa banan från Råtsi strax söder om Kiruna till Svappavaara där en malmfyndighet nyligen hade börjat exploateras. Brytningen i Svappavaara lades ner redan 1983 i sviterna av stålverkskrisen. Pelletsverket på orten återstartades dock efter något år igen, varför banan fortfarande används. 1990 stod en annan stor investering färdig, nämligen en ny längre tunnel under berget Nuolja mellan Abisko och Björkliden.

LKAB tar över - fortsatt modernisering
LKAB har belastats av höga transportkostnader i förhållande till sina konkurrenter, varför man varit angelägna om att få sköta tra�ken i egen regi. 1993 �ck man överta tra�keringsrätten. Några år därefter bedrev SJ och NSB tra�ken som entreprenörer åt LKAB men 1996 togs den helt över av LKAB:s dotterbolag Malmtra�k i Kiruna AB (MTAB). Detta bolag har i sin tur ett norskt dotterbolag (MTAS) för tra�ken på den norska sidan.

Sjisjka nästa!
Bild: Connex tåg vid Sjisjka hållplats Än idag existerar enstaka hållplatser längs Malmbanan enbart för att de inte går att nå per bil. I Sjisjka mellan Gällivare och Kiruna bor endast ett par personer och persontågen stannar vid behov. På bilden från den 15 augusti 2007 passerar ett av Connex persontåg hållplatsen. Den kom till på initiativ av Sjisjkas mest berömde invånare, samen Nils Nilsson Skum - renskötare men mera känd som konstnär. Skum dog 1951 men hans tavlor som bland annat skildrade �ällvärlden och livet som renskötare lever kvar. Sjisjka omtalas även som enda platsen med två "SJ" i namnet, även om SJ inte alls tra�kerade Malmbanan när bilden togs. Foto Patrik Hansson.
I slutet av 1990-talet beslutades om en uppgradering av hela Malmbanan till 30 tons axellast samt inköp av nya lok och vagnar. Loken med 30 % högre dragkraft än Dm3 och vagnarna för 100 istället för 80 ton malm avses klara tra�ken med motsvarande lägre antal tåg. Tågvikten är därmed uppe i över 6000 ton. I slutet av 2000 fanns såväl det första av de nya loken av typ Iore som ett helt tågsätt nya vagnar. Året därefter kunde det s.k. "södra omloppet" Gällivare-Luleå invigas för 30 tons axellast.

Persontra�ken
Persontågen på Malmbanan har naturligt nog alltid spelat en perifer roll jämfört med malmtransporterna. Innan Europaväg 10 byggdes ut mellan Kiruna och Narvik år 1984 var dock järnvägen helt dominerande transportsätt till Lapplands�ällens turistorter längs banan som Abisko, Björkliden och Riksgränsen. Det var i själva verket tillkomsten av banan som startade turismen i området.

Persontra�ken har dels bestått av de långväga nattågen, dels lokala dagtåg Luleå-Kiruna-Narvik. Ett känt namn i sammanhanget är "Karven" - det ino�ciella namnet på lokaltåget Kiruna-Narvik. Namnet lär ytterst härstamma från det latinska namnet på kummin (Carum carvi), eftersom Kirunaborna åkte till Narvik för att inhandla kumminkryddat brännvin.

Persontra�ken upphandlas numera av Rikstra�ken och brukar kallas "Norrlandståget". Tra�kutövare har varit Tågkompaniet åren 2000-2003, Connex (sedermera Veolia Transport) 2003-2008 och därefter SJ sedan juni 2008. Veolia körde 2009-10 även tåg i egen regi Malmö/Göteborg-Narvik under namnet Lapplandståget.

Kiruna �yttas
Kring millennieskiftet stod det klart att stora delar av centrala Kiruna, däribland järnvägen, så småningom måste �yttas på grund av den fortsatta gruvbrytningen och den risk för sprickbildningar på jordytan som är följden av den. Man bedömde att brytningen år 2012 skulle börja nå in under Kirunas centrala delar. Järnvägen skulle bli bland de första samhällsfunktioner att beröras och därför måste en ny dragning av linjen söderifrån stå klar detta år. Så blev också fallet - efter en byggtid på cirka tre år invigdes den nya linjen i augusti 2012. Den gamla stationen blev kvar som säckstation med spårförbindelse enbart från norr fram till 30 augusti 2013 då det sista tåget rullade ut från Kiruna C.

Malm även från Pajala
Hög efterfrågan på stål skapade i början av 2000-talet förutsättningar för �era nya och nygamla järnmalmsgruvor i Sverige. En av dem ligger i Kaunisvaara norr om Pajala. Fyndigheten exploaterades inte av LKAB utan av det kanadensiska företaget Northland Resources. Olika lösningar för hur malmen skulle transporteras från gruvan diskuterades, bl.a. att skapa en förbindelse till Pajalas närmaste järnväg - banan mellan Torneå och Kolari på den �nska sidan om Torneälven. Man beslöt att välja landsvägstransport de 15 milen till Svappavaara och därifrån på malmbanan till Narvik. Brytningen kom igång på allvar 2012 och därmed de nya tågen. Som dragkraft togs de gamla malmtågsloken typ Rm till heders och �yttades upp från södra Sverige igen. Dessvärre har gruvbolaget råkat i ekonomiska svårigheter i �era omgångar och sedan oktober 2014 har utskeppningen av malm från Pajala (tillfälligt?) upphört.

Bild: OBAS tåg vid Björn�ellNorska Ofotbanen A/S körde en tid under 2000-talet tåg på både den norska och svenska sidan av banan, bland annat som här med norska diesellok typ Di3. Foto vid Björnfell i juli 2003, Martin Oscarsson.
Bild: Malmtåg ovanför RombaksbotnTvå El15-lok med ett lastat malmtåg ovanför Rombaksbotn mellan Katterat och Rombak. El15-loken försvann senare från Malmbanan och rullar numera under litterat 161. Foto den 11 juli 2003, Martin Oscarsson.
Tra�k
* Den norska delen av banan benämns Ofotbanen.
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Konceptbild av hållbara kompressorer för Atlas Copco.
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Illustration till utbyteskampanj av kompressorer för Atlas Copco.
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Grafik för Bombardier.



Finn din väg
till ett rikare liv
- Ekonomi för dummie$

Ali Kashanigrafik // FrilanS

Bokomslag för ”Finn din väg till ett rikare liv” av Ali Kashani.

www.parenglund.se



Hemsida och logotype åt tandläkarkliniken Prima tandvård.
Länk: www.primatandvard.se

Hemsida och logotype åt ZASP som bekämpar fattigdom i Zambia. 
Länk: www.zasp.se och www.zasp.org (shop)
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Hemsidor och logotype.

http://www.primatandvard.se
http://www.zasp.se
http://www.zasp.org
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www.parenglund.se



Local PD
User Guide

V 2 Leading the way in
locking security

Main components

Position Component
1 Power on indicator

2 C-key

3 User key

4 Anti-slip pad (x4)

5 Micro USB

6 Cylinder port

7 Screw hole for desk mounting (x2)

teknisk kommunikation // aSSa abloy

Användarmanual för nyckelprogrammering. Jag fotade omslaget, illustrerade 
och skrev instruktioner.

www.parenglund.se
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4 Working with CWM
4.1 Managing Employees and Visitors

4.1.1 Searching for Employees or Visitors

1) Select System Info » Employees or Visitors.

A list of all employees or visitors is displayed.

2) Select the Search or Advanced tab.

The Advanced tab includes more search fields as well as the option to search for
deleted employees or visitors.

3) Enter the search criteria.

In search fields CWM accepts the first part of a search string as well as an asterisk (*). If
the search is for "Laboratory 1", writing "Lab", "*1", or "Lab*1" will give search results
including "Laboratory 1".

When typing in the Tags search field, all matching tags appear as a selectable list.

4) Click Search.

5) To display detailed information about a search result, click the specific employee or
visitor.

4.1.2 Adding Employees or Visitors

1) Select System Info » Employees or Visitors.

2) Click Create New.

8  CLIQ Concepts and Features
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Figure 6. Key access list

The capacity of a Key Access List is limited. The maximum and the currently occupied
number of entries can be viewed from the detailed information view of a Dynamic Key.
Remote Update Jobs that would exceed the capacity will not be executed. See also Section
8.3.2 “Remote Update”, page 120.

One difference between Key Access Lists and Cylinder Access Lists is how group entries are
handled. In key access lists, cylinders can simultaneously be included both individually and
as a part of a cylinder group. This is not the case with Cylinder Access Lists. When a key
group is added to a Cylinder Access List, any individual entries of keys of that key group
(now redundant) are automatically removed. This means that if a key group is added and
then later removed, all keys in the group will lose their access, including keys that
previously had individual access.

8.1.4 Explicit and Implicit Access

There are two ways of configuring access lists:

• Explicit Access is given by editing the access lists directly on keys, cylinders, and
cylinder groups.

• Implicit Access is given to keys through access profiles associated with a person or
directly with a key. See also Section 8.2.4 “Access Profiles”, page 115.

Dynamic Keys have an access list that includes the cylinders and cylinder groups that the
key is authorised to open. The key's access to a cylinder or a cylinder group can either be
explicit or implicit. The access stored in the key access list is the combination of the
implicit and explicit accesses.

For more information, see Section 8.2.4 “Access Profiles”, page 115 and Section
8.2.5 “Temporary Access Groups”, page 117.

8  CLIQ Concepts and Features
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When the Cylinder Programming Jobs are to be executed, they are first loaded onto a
C-Key in the Local PD or Remote PD. By inserting the C-Key in the cylinder, the
Programming Job is executed and, if applicable, the audit trails from the cylinder are
loaded onto the C-Key. Once the programming job is executed, the C-Key is once again
inserted in the Local PD or Remote PD and the locking system can be updated with
information about the completed programming jobs and the retrieved audit trails.

Figure  10 “Cylinder programming”, page 122 shows two ways of executing cylinder
programming jobs:

• In the first case (1) the cylinder programming job is loaded onto the administrator's
C-key (A) via a Local PD. The key is then transported and inserted to the cylinder that
needs programming and returned when the job is done to update the locking system.

• In the second case (2) an administrator logs in to CWM using a C-key (A) and prepares
cylinder programming jobs that other administrators pick up with their C-keys (B) in a
Remote PD. The keys are then inserted to the cylinders and returned to the Remote
PD to update the locking system.
The option to pick up, execute and confirm cylinder programming jobs via a Remote
PD makes it possible to have one administrator preparing the jobs in CWM and
another administrator programming the cylinders without ever logging in to CWM.

Figure 10. Cylinder programming

Throughout CWM, the following symbols are used for Cylinder Programming Jobs:

Cylinder Programming Job exists

Cylinder Programming Job needs approval

Cylinder Programming Job is programmed to C-Key

Cylinder Programming Job is finished

Cylinder Programming Job has failed or been cancelled

teknisk kommunikation // aSSa abloy

Mjukvarumanual för att hantera elektromagnetiska låssystem. Jag skrev instruktioner, 
illustrerade och kompletterade med skärmdumpar av användargränssnittet.
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  EBI Screen 900 
System description 

The EBI Screen 900 controls trains 
remotely by planning traffic and  
monitoring signal systems.  

The aim of the EBI Screen 900 is 
that each train should arrive on 
time at the lowest possible cost. 

www.bombardier.com 
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1 
Chapter 1  

INTRODUCTION 

The BOMBARDIER EBI Screen 900 controls trains remotely by 
planning traffic and monitoring signal systems. 

Traffic management is normally automatic, based on journey 
plans, but it can be controlled manually to a full or partial extent. 

The EBI Screen 900 consists of both software and hardware.  
A graphical user interface provides the traffic controllers with 
continuously updated information about the traffic. The EBI 
Screen 900 handles many different interfaces and standards, 
such as ERTMS. 

The EBI Screen 900 supports the traffic controllers to perform 
the following tasks: 

■ plan train routes  
■ draw up journey plans and set up automated routines 
■ control traffic even under extraordinary circumstances, such 

as arise from technical faults and delays 

The aim of the EBI Screen 900 is that each train should arrive 
on time at the lowest possible cost. 

Overall, the EBI Screen 900 contributes to high capacity and 
few delays. 

 

teknisk kommunikation // bombardiEr

Systembeskrivning av ett centraliserat trafikledningssystem. Dokumentet användes för att 
marknadsföra nyckelfunktioner och belysa användarnytta.
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psmDeskTop 
User manual 

psmDeskTop is a piece of 
software used for creating site-

specific data for EBI Screen 900. 

www.bombardier.com 

Generating Geography and updating StatInfo // Chapter 6 
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  Chapter 6

GENERATING GEOGRAPHY AND 
UPDATING STATINFO 

 
This chapter describes the procedure of generating geography and how to post-
process the geography by updating the StatInfo.  

The following tasks are covered: 

 Defining geography pictures ■
 Generating the geography ■
 Checking the geography log ■
 Updating StatInfo ■
 Recommended adjustments to the StatInfo ■
 Importing, exporting and comparing StatInfo ■

For related troubleshooting, see Troubleshooting when generating geography and 
updating StatInfo. 

6.1 Defining geography pictures 
If the geography pictures have already been correctly defined, skip this step and 
continue with section Generating the geography. 

To define the set of pictures to be used as geography pictures: 

 At the Node level, choose Selection > Set of icons…. 1.
 In the Select Icons form, check the picture types for the geography 2.

pictures. 
 Select the geography pictures, to be used as source when generating the 3.

geography. 
 In the menu bar, choose 4.

Selection > Predefined set of pictures > Create. 

6 
teknisk kommunikation // bombardiEr

Användarmanual för en mjukvara som används för att skapa objekt och 
anläggningsdata i ett centraliserat trafikledningssystem.

www.parenglund.se
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Install GPS Out Splitter

INSTALLATION INSTRUCTIONS

128/1531-LZA 701 6001 Uen A

Install GPS Out Splitter

Note: Keep the dummy connectors in unused output slots.

1.

Ge7885B

2.5 Nm 

T20
Fasten the DIN-rail mounting bracket
on the GPS Out splitter with the
supplied screws (2.5 Nm).

The figure shows an example of the
DIN-rail mounting plate.

2.

Ge7886B

IN
PU

T
O

U
TP

U
T

2
3

1

Push the bracket downwards and
snap the GPS Out Splitter in place
to the DIN-rail.

Also refer to Figure 1.

• For outdoor cabinets, see document RBS Description for information
on exact position and cable routing in each RBS cabinet.

• For indoor cabinets position the GPS Out Splitter on an external
DIN-rail outside the cabinet.

3. Continue to Section 3.3 on page 7.

3.2 Fasten the GPS Out Splitter in RBS 6201
To fasten the GPS Out Splitter in RBS 6201, do the following:

Note: Keep the dummy connectors in unused output slots.

5128/1531-LZA 701 6001 Uen A | 2015-03-06

Install GPS Out Splitter

1.

Ge7887A

2.5 Nm 

T20
Fasten the screw hole mounting
plate to the GPS Out Splitter with
the supplied screws (2.5 Nm).

2.

Ge7888A

T30
Loosen and remove two screws
(M6) on the right-hand side that
holds the 8U subrack in the RBS
6201. Keep the screws.

3.

Ge7889B

9.8 Nm 

T30

IN
PU

T
O

U
TP

U
T

2
3

1

Position the GPS Out Splitter over
the screw holes for the 8U subrack
and fasten with the two screws that
was removed in the previous step.

4. Continue to Section 3.3 on page 7.

6 128/1531-LZA 701 6001 Uen A | 2015-03-06

teknisk kommunikation // EricSSon

Dokumentation av telekom-utrustning såsom radiobasstationer och antenner. Jag skrev och illustrerade. 
Dokumenten var huvudsakligen produktbeskrivningar och instruktioner för användning och underhåll men 
jag gjorde även flödesdiagram och konceptuella översikter av hårdvaruarkitektur. 
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CLEANING THE HEADPHONE
Detach the washable headband and machine wash 30° C (Cold/Cool).  Clean the 
headphone with a soft, dry cloth. Note! Do not use liquids or sprays.

LED INDICATOR
Status  Indicates
Red (continuous) Battery charging 
White (continuous) Fully charged and connected to a USB power source
Blue ( blinking) Pairing mode, waiting to pair
White ( blinking) Waiting to connect
White (10s interval)  Connected and switched on
Off  Headphones is switched off or in normal operation

TROUBLE SHOOTING
Problem   Action
Not powering on Charge the headphone using the USB cable.
  Make sure the headphone is off before turning it on.
Not charging  Make sure the USB power source is switched on.
  The LED indicator is red while charging and white when fully charged.
Not pairing  Move the devices closer to each other and away from any interference or obstruction.
  Make sure the headphone is not connected to a different sound source when entering the pairing mode.
  Disable and enable Bluetooth® communication on your sound source.
No sound  Make sure the headphone is on and connected.
  Make sure the sound source is playing.
Poor sound quality Move the devices closer to each other and away from any interference or obstruction.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
• Set your sound source to low volume before using the headphone.
• Do not use this headphone when operating a motor vehicle, a bicycle, or machinery or where your inability to hear outside sounds 
may present a danger to you or others.
• Using this headphone limits your ability to hear noises around you, regardless of listening volume. Please use caution when using 
this headphone.

PLATTAN ADV WIRELESS USER MANUAL  ENG

CONTROLS

PLATTAN ADV WIRELESS USER MANUAL  ENG

CHARGING 
Plug the headphone into a USB power source using the micro USB cable. 2 hours charge gives approximately 8 hours of playback at 
medium volume.

CONNECTING TO A BLUETOOTH® ENABLED SOUND SOURCE
Follow the steps below when pairing the headphone with your sound source (smartphone, tablet or computer) for the first time.
Activate the Bluetooth® feature on your sound source, according to its user manual.

1. Set the headphone in pairing mode.
2. If the headphone is switched off: Press and hold the power button for 6 seconds.
• The ‘power on’ tone will sound after 1 second and when entering pairing mode, a second tone will sound.
• If the headphone is switched on: Double-click the power button. 
Note: This method does not work if the headphone is already paired to another sound source.
The LED indicator blinks blue when in pairing mode. 
3. Select and connect to Plattan ADV Wireless on your sound source, according to its user manual.
After the initial pairing, the two devices will auto-connect when they are switched on and within range of each other (10 meters).

PLAY/PAUSE/ 
ANSWER CALL

Single tap

PREVIOUS SONG

Swipe backward

NEXT SONG

Swipe forward

HANG UP/
REJECT CALL

Double tap

DECREASE 
VOLUME

Swipe downward 
or press and hold 
the lower part.

INCREASE
VOLUME

Swipe upward or 
press and hold the 
upper part.

CLEANING THE HEADPHONE
Detach the washable headband and machine wash 30° C (Cold/Cool).  Clean the
headphone with a soft, dry cloth. Note! Do not use liquids or sprays.

LED INDICATOR
Status Indicates
Red (continuous) Battery charging
White (continuous) Fully charged and connected to a USB power source
Blue ( blinking) Pairing mode, waiting to pair
White ( blinking) Waiting to connect
White (10s interval) Connected and switched on
Off Headphones is switched off or in normal operation

TROUBLE SHOOTING
Problem Action
Not powering on Charge the headphone using the USB cable.

Make sure the headphone is off before turning it on.
Not charging Make sure the USB power source is switched on.

The LED indicator is red while charging and white when fully charged.
Not pairing Move the devices closer to each other and away from any interference or obstruction.

Make sure the headphone is not connected to a different sound source when entering the pairing mode.
Disable and enable Bluetooth® communication on your sound source.

No sound Make sure the headphone is on and connected.
Make sure the sound source is playing.

Poor sound quality Move the devices closer to each other and away from any interference or obstruction.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
• Set your sound source to low volume before using the headphone.
• Do not use this headphone when operating a motor vehicle, a bicycle, or machinery or where your inability to hear outside sounds
may present a danger to you or others.
• Using this headphone limits your ability to hear noises around you, regardless of listening volume. Please use caution when using 
this headphone.
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CHARGING
Plug the headphone into a USB power source using the micro USB cable. 2 hours charge gives approximately 8 hours of playback at
medium volume.

CONNECTING TO A BLUETOOTH® ENABLED SOUND SOURCE
Follow the steps below when pairing the headphone with your sound source (smartphone, tablet or computer) for the first time.
Activate the Bluetooth® feature on your sound source, according to its user manual.

1. Set the headphone in pairing mode.
2. If the headphone is switched off: Press and hold the power button for 6 seconds.
• The ‘power on’ tone will sound after 1 second and when entering pairing mode, a second tone will sound.
• If the headphone is switched on: Double-click the power button.
Note: This method does not work if the headphone is already paired to another sound source.
The LED indicator blinks blue when in pairing mode.
3. Select and connect to Plattan ADV Wireless on your sound source, according to its user manual.
After the initial pairing, the two devices will auto-connect when they are switched on and within range of each other (10 meters).

PLAY/PAUSE/ 
ANSWER CALL

Single tap

PREVIOUS SONG

Swipe backward

NEXT SONG

Swipe forward

HANG UP/
REJECT CALL

Double tap

DECREASE 
VOLUME

Swipe downward 
or press and hold 
the lower part.

INCREASE
VOLUME

Swipe upward or 
press and hold the 
upper part.

teknisk kommunikation // zound induSTriES

Användarinstruktioner för trådlösa hörlurar. Jag illustrerade touchfunktionerna.



text // STF

Som teknisk kommunikatör fick jag lära mig att uttrycka mig kort och koncist.  
Där ska man använda aktiva verb, undvika synonymer och ersätta svåra ord. Jag är 
bekant med att skriva Simplified English, för alla som har engelska som andraspråk. 

Som kreativ kommunikatör tillåts jag brodera ut texten. Under kursen ”SKRIVA 
– Praktisk svenska” fick jag lära mig att göra stilanalyser, stiltransponera texter,
använda stilfigurer osv.

Exempel på texter jag skrivit (reseberättelser åt STF):

 � Tältsemester med kakpauser
 � Forskaren som älskar att basta
 � Frieriet i Sarek
 � Vägvisaren runt knuten

Länk: www.svenskaturistforeningen.se/guider-tips/berattelser

Firoz introducerades till vandring av 

sina forskarkollegor i Lund. Sedan dess 

är han fast och måste ut i naturen åt-

minstone en gång varje sommar. 

Firoz öppnar trädörren. Han tassar 

ner till ån, hejdar sig en stund och  

lyfter blicken mot landskapet som 

omger honom. Ångan från den varma 

kroppen rör sig i synfältets underkant när 

han med blicken följer konturen av bergs-

massiven. Han tar ett andetag och kliver  

ner i det kalla vattnet. Blodflödet ökar  

plötsligt, adrenalinet forsar och endorfiner 

väller fram. Runt omkring fortsätter  

vattnet att rinna förbi i tysthet. 

Kombinationen av fjällbastu och bad har 

för Firoz blivit sinnebilden av vandring. Det 

är den perfekta skärningspunkten mellan 

vacker natur, avkoppling och utmattning 

efter en dag i rörelse. I sina dagdrömmar 

återkommer han ofta till bastun i Abisko-

jaure, som han besökte under en tur längs 

Kungsleden. Det var som att bada i ett 

vykort.

www.parenglund.se

https://www.svenskaturistforeningen.se/guider-tips/berattelser/


parenglund.se

hej@parenglund.se

070-666 57 12

Vimeo (videoarkiv) 
vimeo.com/parenglund

Flickr (bildarkiv)
flickr.com/photos/parenglund

Instagram 
instagram.com/par_englund

Linkedin
se.linkedin.com/in/parenglund

https://vimeo.com/parenglund
https://flickr.com/photos/parenglund
https://www.instagram.com/par_englund/
https://www.linkedin.com/in/parenglund/?locale=sv_SE
https://www.parenglund.se
mailto:hej%40parenglund.se?subject=
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