
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev april 2021 
 

Hej STF-vänner! 

 

 

Coronan krånglar till det men håll tummarna för framtiden. Vi uppmanar er 

att hålla reda på förmaningar från myndigheterna. De förefaller kunna 

förändras rätt snabbt. 

 

Den 9 mars skulle vi vandrat längs Roslagsleden men detta har skjutits upp. 

 

Den 27 mars vandrade vi från Hagaparken till Brunkebergstorg. 

Stockholmsåsen formades av strömmade smältvatten under den senaste inlandsisen 

(det har varit flera!) som försvann för c:a 10 000 år sedan. Åsen har varit mycket 

viktig för Stockholms utveckling. Här har man hämtat råmaterial för tegelbränning 

och porslinstillverkning och kanske viktigast, nämligen rent vatten till hushåll och 

bryggerier. Vi upplever än idag rester från denna period i och med att Stockholm 

fortfar att resa sig c:a 4 mm om året från inlandsisens nertyngning av jordskorpan. 
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Naturligtvis hade vi vackert väder!  

 

Planerade aktiviteter framgent  

 

14 april Måla Roslagsleden 

STF Stockholm Nordost rustar upp genom att förbättra 

markeringarna på en del av Roslagsleden i Täby. Vi börjar vid 

Karby gård där det finns både parkering och busshållplats och 

sedan går vi ca 7 km söderut mot Danderyd. Ta med matsäck. 

Färg och penslar tillhandahålls. OBS lämplig klädsel för målning.  

Fulltecknat 

 

5 maj Slussenprojektet/Skanska (osäkert) 

Vi får en guidad visning av Slussenprojektet, ett 

projekt som beräknas pågå till 2025. Visningen börjar 

med en bildvisning och genomgången av projektet av 

Skanskas Mikael Lundberg, kommersiell chef. 

Därefter får vi en kort visning av projektet utomhus.  

Samling: Slussen, Katarinavägen 17 , 13:00  

Anmälan: senast 28 april till ulla.giertz@gmail.com, 

tel 070-605 30 18 

Pris Medlem: 20 kr Icke-medlem: 50 kr  

 

 

11 Maj Vandring runt Angarnssjön 

Vi vandrar, dryg en halvmil, runt Angarnssjön och 

njuter av landskapet, blommande hagmarker och inte 

minst alla de fåglar som finns här. Här finns också en 

hällristning som låg vid den dåvarande havsviken och 

som föreställer två hästar och två skepp. Ta med 

matsäck. 

Samling: Parkeringsplatsen vid Angarnssjön , 11:00 

Anmälan: senast 7 maj till 

mariaskold.hemma@gmail.com, tel 070-920 20 28 

Pris Medlem: 20 kr Icke-medlem: 50 kr  

 

 

- * * * - 

 

Vår programfolder finns på våra normala utlämningsställen, bl.a. biblioteken i våra 

kommuner. Program för våren 2021, som bifogas, ligger ute på vår hemsida, som du 

når på adressen: www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost 

Där får du mer information och vi kompletterar med ytterligare aktiviteter. På vår 

hemsida kan du också länka dig till STF:s andra lokalavdelningar och där ta 

del av deras utbud av aktiviteter samt avbeställa månadsbrevet om du ej längre 

önskar få det. 

file://///192.168.11.110/Data/STF/Månadsbrev/2021/www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost
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Tillsammans hälsar vi dig välkommen att uppleva natur- kultur- och 

friluftsaktiviteter med oss i STF.   

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 

där STF är medlemsorganisation. 

 

- * * * -  

 

För frågor, idéer, förslag eller andra synpunkter skriv gärna ett mail till oss  

stfstockholmnordost@stfturist.se 

För styrelsen 

Stefan Wångstedt 

 

mailto:stfstockholmnordost@stfturist.se

