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Månadsbrev april 2020 
 

Hej STF-vänner! 

 

Vad gjorde vi inom STF Stockholm Nordost i 

mars 

 
12 mars gjorde vi en filmhistorisk vandrig i Filmstaden i 

Råsunda. Ursprungligen var det ett 40-tal byggnader men idag 

återstår bara 8.  Mikaela Kindblom berättade på ett 

utomordentligt trevligt sätt om Filmstade alltifrån dess början 

på 1920-talet fram till slutet av 1960-talet då i stort sett 

verksamheten upphörde.  Den första film som spelades in var 

Körkarlen av Viktor Sjöström. I begynnelsen var det ju 

svartvit stumfilm men det blev ju annorlunda med tiden. 

Många välkända filmer som Att angöra en brygga, 

Utvandrarna och den mysiga Hets spelades in här. Stor del av 

tillställningen ägde rum i kafeet i Portvaktsstugan eftersom det 

regnade och var knapt 2 grader men vi vandrade runt en stund 

i alla fall. 
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STF befinner sig i finansiell kris och önskar få bidrag till sin 

verksamhet. Läs mer på sidan: 

https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/insamling/ 

 

Pga. Coronaviruset har styrelsen bestämt att ställa in alla aktiviteter i 

april. Aktivitetsplanerna för framtiden synes osäkra och vi ber att få 

återkomma i nästa månadsbrev med mer information. Med lite tur kan 

vi kanske köra följande i maj: 
 

10 maj tar hembygdsforskaren Lennart Lenke oss 

på en intressant vandring, 4-5  km, i Bogesunds 

naturreservat. Vi letar upp resterna efter gamla 

torpställen som försvunnit för många år sedan och 

Lennart berättar om torpens historia blandat med 

anekdoter om människor som en gång levde på 

platsen. Ta med matsäck. Samling på 

parkeringsplatsen vid Ellboda friluftsgård kl. 11.00.  

Anmälan senast 1 maj till 

britt.engdahl@gmail.com, tel 0708-741584 

Pris: Medlem: 20 kr, icke-medlem: 50 kr 

 

17 maj har vi prästgårdsvandring. Vi vandrar ca 3 

km längs naturstigen i naturreservatet genom 

örtrika hagmarker förbi bronsåldersrösen och 

järnåldersgravar. Kanske vi ser den sällsynta rosa 

backsippan och bävern som har flyttat till den 

nästan helt igenvuxna Prästgårdssjön. Samling kl. 

10.00 vid järnvägsstationen i Täby Kyrkby 
Anmälan till Karl Hellström 

karl.hellstrom@telia.com senast 15 maj.  

Pris: Medlem: 30 kr, icke-medlem: 50 kr 

 

23 maj besöker vi Åkersberga trädgårdssällskap 

och får vi en visning och guidning i trädgård och 

växthus. Möjlighet till fika på konstgalleriet 

Länsmansgården strax bredvid. Från Åkersberga 

station går buss 623. Samling vid 

visningsträdgården kl. 13:00 

Anmälan till Gun Abrahamsson, 

st.benhamra@gmail.com, tel 0735 549 senast 20 

maj 

Pris: Medlem: 50 kr, icke-medlem: 80 kr 
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Till sist en vädjan: Kontakta oss om ni är osäkra på om ni är anslutna till 

lokalavdelningen eller ej. Inget sker med automatik. Kontrollera även om STF har 

er riktiga e-postadress. (https://www.svenskaturistforeningen.se). 

- * * * -  

 

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

kommuner. Programmet finns också utförligare beskrivet på vår hemsida som du 

når på nedanstående adress:  

https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-

stockholm-nordost/ 

 

Besök gärna vår hemsida regelbundet! Du får 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. 

Tillsammans hälsar vi dig välkommen att uppleva natur- kultur- och 

friluftsaktiviteter med oss i STF.   

 

- * * * -  

 

För frågor, idéer, förslag eller andra synpunkter skriv gärna en e-post till oss  

stfstockholmnordost@stfturist.se 

För styrelsen 

Stefan Wångstedt 

 

 - * * * -  
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