
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev april 2022 
 

Hej STF-vänner! 

 

Till valberedningen behöver vi några fler medlemmar.  Vänligen kontakta Gunilla Lundberg 

(gunlund_@hotmail.com) för mer information.  

 

Vad gjorde vi under mars? 

 

16 mars besökte vi Stockholms Förgyllning & Bildhuggeri AB 

Vi provade på såväl förgyllning som bildhuggeri under besöket på Upplandsgatan. Lotta Nilsson och 

Christer Björkman berättade om sina hantverk. Som synes av bilderna så krävs kanske en något ståtligare 

fastighet än ett radhus för att skapelserna skall komma till sin rätt.  
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21 mars avlöpte STF Stockholm Nordosts årsmöte  

Efter årsmötet berättade Lena Walterholm, som var 

ordförande under mötet, lite om STF:s verksamheter 

varefter Ragnar Strandberg från Täby 

Hembygdsförening engagerande berättade om den s.k. 

Korvlinjen. Det är en befästningslinje som byggdes i 

början av 1900-talet och som skulle skydda Stockholm 

mot angrepp från den lede ryssen. Vi har ju ett svårt 

förhållande till Ryssland sedan länge.  

Ragnar Strandberg planerar att i maj genomföra ett 

besök på dessa befästningsanordningar. Förmodligen 7 

eller 14. Vi har då tänkt oss att samlas vid Skavlötens 

friluftsgård. Mer info på vår hemsida och i nästa 

månadsbrev när vi vet mer. 

Nyinvalda medlemmar i styrelsen är Monica Frumerie och Siv-Mari Skarp Andersson som suppleanter. 

Några ord om dem själva: 

 

Monica Frumerie: 

Mitt boende i Danderyds kommun började med 30 år i Stocksund där de tre sönerna vuxit upp. Vi var aktiva 

i Friluftsfrämjandet både som deltagare och ledare. Särskilt minnesrika är de många vinteraktiviteterna utför 

och även på mer platt mark. Detta kryddades med paddling på Värtan och Edsviken. Samt roliga 

tältövningar ute på Bogesund. 

Efter några år inne i stan återvände jag och min man Lars till Danderyd, nu sedan 19 år. Här blev jag 

infångad av flera föreningar där jag särskilt vill framhålla Danderyds arkivförening som jag varit aktiv i 

sedan 2008. Föreningsarkivet håller till i Djursholms vattentorn där man hittar lokala föreningars arkiv ända 

från 1890-talet. Vattentornet själv har i sig en spännande historia. STF-föreningen har flera gånger bjudits in 

till tornet.  

Att återvända till STF ger möjlighet till att åter påkalla värdet av de lokala kulturarven. Vi behöver ständigt 

ges möjlighet att lära mer och glädjas åt vad som kan göras tillgängligt. 

 

Siv-Mari Skarp Andersson: 

Redan som barn bodde jag med familjen på STF vandrarhem på bilsemestrar. Blev sedan själv medlem. 

Varit med på fjällvandringar arrangerade av STF bland annat till Kebnekaise samt bott på andra 

fjällstationer och vandrarhem. 
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Jag tycker att STF är en viktig organisation som värnar om friluftsliv och natur samt anordnar många 

aktiviteter även på lokal nivå. Jag engagerade mig i Täby när vår lokalavdelning bildades och valdes då som 

revisor. Nu är jag glad att få ingå i styrelsen som ersättare. 

Kommande aktiviteter 

4 maj - Slussenprojektet 

Vi får en presentation av Slussenprojektet, som beräknas 

pågå till 2025. Det blir bildvisning och genomgång av 

projektet med Skanskas biträdande projektchef Ann Blixt. 

Begränsat deltagarantal.  

Anmälan: Senast 27 april till ulla.giertz@gmail.com, tel. 

070-605 30 18 

Samling: Katarinavägen 17, 16:00 

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr ej medlem  

10 maj - Östra Ryds kyrka 

Prästen Lena Walderfeldt berättar under ca 1 timme om 

kyrkan och alla de konstskatter som finns där. Därefter 

vandrar vi i omgivningarna och fikar på lämplig plats.  

Samling: Tisdag 10 maj kl. 9.30 utanför kyrkan  

Anmälan: Senast 3 maj till ingalillt@hotmail.com, tel. 070-

810 26 40 

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr ej medlem  

22 maj – Vattentornets dag i Danderyd  

Öppet hus i Djursholms Vattentorn. 

Återinvigning och information kl. 13.00 om vattentornets 

historia, tillkomst och funktion.

Mer info https://fslarkiv.se/danderyd/
Arrangemang i samarbete med Danderyds arkivförening, 

Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. 

Datum: 22 maj 2022  

Tid: 13:00 - 16:00 

- * * * - 

På vår hemsida (https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-stockholm-

nordost/) 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.   

file://///192.168.11.110/Data/STF/Månadsbrev/2022/ulla.giertz@gmail.com
file://///192.168.11.110/Data/STF/Månadsbrev/2022/ingalillt@hotmail.com
https://www.danderyd.se/evenemang/evenemang-2019/vattentornets-dag/
https://www.danderyd.se/evenemang/evenemang-2019/vattentornets-dag/
https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-stockholm-nordost/
https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-stockholm-nordost/
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Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet,  

där STF är medlemsorganisation.  

 

- * * * - 

 

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

stfstockholmnordost@stfturist.se 

För styrelsen 

Stefan Wångstedt 
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