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PRESSMEDDELANDE 17-01-09 
 

Fler vill ut med Friluftsfrämjandet. Stark medlemstillväxt i 
Östergötland! 

För andra medlemsåret i rad växer Friluftsfrämjandet. På nationell nivå tillkom 4 900 
nya medlemmar 2016 vilket motsvarar en ökning med 5,8 procent. Trenden med ökat 
medlemsantal märks i hela landet, men några av Friluftsfrämjandets lokalavdelningar 
sticker ut lite extra. 

I Östergötland har Friluftsfrämjandets lokalavdelningar i Borensberg, Kinda och Linköping haft en 
imponerande medlemstillväxt under 2016, inte minst i förhållande till dessa lokalföreningars storlek. 
Även lokalföreningarna i Finspång och Vadstena kunde 2016 glädja sig åt en stark medlemstillväxt.  

Medlemsantalet i enskilda lokalföreningarna varierar över tid, men den generella ökningen som nu 
samlat kan ses för hela Friluftsfrämjandet visar att det finns ett ökande intresse för utomhusaktiviteter 
året runt för alla åldrar. Skogsmulle och skogens värld, Äventyrliga familjen och andra aktiviteter som 
rör skidor, skridskor, paddling, vandring och mountainbike är exempel på sådant som lockar allt fler att 
uppleva naturen tillsammans med andra. 

Om du vill veta mer om vad som händer i lokalföreningar – kontakta gärna någon av följande:  

Friluftsfrämjandet Borensberg, ordförande Louise Ferm, tel. 073-350 60 29  
Ökade med 31 procent, det vill säga 57 nya medlemmar förra året (från 184 till 241).  
 

• Grupper för olika åldrar, från yngre barn till tonåring. Även familjeverksamhet och 
vuxengrupper. Föreningen har hand om Stigsjölägret, ett vindskydd i skogen med grillplats vid 
Sticksjön, lägret är utgångspunkten för aktiviteter som bjuder på fina naturupplevelser året 
om. www.friluftsframjandet.se/borensberg 

  
Friluftsfrämjandet Kinda, ordförande Karin Gustafsson, tel. 070-821 13 36  

Ökade med 49 procent, det vill säga 70 nya medlemmar förra året (från 143 till 213).  
 

• Grupper för barn i olika åldrar men även aktiviteter för hela familjen, exempelvis utflykter och 
övernattningar. För vuxna finns också möjlighet att hänga med på cykling, kajakpaddling, 
vandringar och överlevnadskurser. www.friluftsframjandet.se/kinda 

  
.  

Friluftsfrämjandet Linköping, ordförande Adrian Clarke, tel. 072-570 14 48  

Ökade med 15 procent, det vill säga 114 nya medlemmar förra året (från 785 till 899.)  
  

• Barnverksamhet med grupper i olika delar av kommunen. Finns även flera förskolor med 
verksamhet enligt Friluftsfrämjandets pedagogik. För vuxna erbjuds bland annat stavgång och 
kajak. Föreningen satsar också på fler äventyrliga aktiviteter för hela 
familjen. www.friluftsframjandet.se/linkoping  

http://www.friluftsframjandet.se/borensberg
http://www.friluftsframjandet.se/kinda
http://www.friluftsframjandet.se/linkoping
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Friluftsfrämjandet Finspång, ordförande Jens Rinman, tel.070-521 68 95  
Ökade med 10 procent, det vill säga 19 nya medlemmar förra året (från 195 till 214).  

  

• Familjeaktiviteter, cykel, paddling, långfärdsskridsko, vandringar i närområde och fjäll, årliga 
ö-resor och tipspromenader. Föreningen äger och driver friluftsanläggningen Lunddalen vid 
sjön Bleken. I Finspång finns även två I ur och skur-förskolor och föreningen satsar nu på att 
få igång barnverksamhet från sex år. www.friluftsframjandet.se/finspang 
  

Friluftsfrämjandet Vadstena, ordförande Linda Staaf tel. 0730-28 92 90  

Ökade med 11 procent, det vill säga 39 nya medlemmar förra året (från 342 till 381).  

 
• Driver anläggning Ombergsliden belägen på natursköna Omberg i Östergötland, där 

föreningen också ansvarar för skidbacke med skidskola. Har även barnverksamheter under 
resten av året och olika vuxenaktiviteter som mountainbike, paddling och 
vandring. www.friluftsframjandet.se/vadstena, www.ombergsliden.se 

 

Läs mer 
Nationellt pressmeddelande ”Barnen driver Friluftsfrämjandets tillväxt ”.  
http://www.mynewsdesk.com/se/friluftsframjandet/pressreleases/barnen-driver-friluftsfraemjandets-
tillvaext-1660022 
 

Mer information 
Kontakta Eva Karlsson, verksamhetsutvecklare, Friluftsfrämjandet Region Öst.  
Tel: 0725 -12 80 09  
E-post: eva.karlsson@friluftsframjandet.se 

   

 

http://www.friluftsframjandet.se/finspang
http://www.friluftsframjandet.se/vadstena
http://www.ombergsliden.se/
http://www.mynewsdesk.com/se/friluftsframjandet/pressreleases/barnen-driver-friluftsfraemjandets-tillvaext-1660022
http://www.mynewsdesk.com/se/friluftsframjandet/pressreleases/barnen-driver-friluftsfraemjandets-tillvaext-1660022
mailto:eva.karlsson@friluftsframjandet.se

