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Hej STF-vänner! 

 

7 juni gjorde vi en cykeltur kring Vallentunasjön 

Vi kombinerade kulturhistoria med motion. 

Sammanlagt cyklade vi ca 30 km och tittade på 

runstenar som restes av tre - fyra generationer av 

betydelsefulla släkter som bodde kring Vallentunasjön 

för 1000 år sedan.  

 

 
Så en liten försmak på vad som bjuds framöver: 

 

22 augusti paddlar vi kajak i vackra Roslagens 

skärgård. Vi samlas kl. 9.00 hos Kajak och Uteliv vid 

Gräddö brygga utanför Norrtälje. Tillsammans med en 

guide ger vi oss ut på en tre timmars tur. Ta med 

matsäck.  

Anmälan senast 16 augusti till 

cathrin.wisen@gmail.com.  

Pris: Medlem: 300 kr, Icke-medlem: 500 kr  

 

12 september – Vandringens dag med Lennart 

Lenke på Bogesund 

Samling: Lördag 12 september kl. 12, Bogesunds slott  

Hembygdsförfattaren Lennart Lenke tar oss på en 

intressant vandring i Bogesunds naturreservat. Vi 

fortsätter temat från förra året och tillsammans letar vi 

upp resterna efter gamla torpställen, som försvunnit för 

många år sedan. Vi vandrar cirka 4-5 km på 

vägar och stigar och undersöker tegelrösen och 

källargropar. Lennart berättar torpens historia blandat 

med anekdoter om människor som en gång levde på 

platsen. Ta med matsäck. 

Anmälan: senast 10 september till 

britt.engdahl@gmail.com 

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr icke medlem 

 

27 september – Vandring Ekebysjön och gravfälten 

Samling: Söndag 27 september kl. 13, parkering vid 

Danderyds kyrka 

Vi vandrar runt Ekebysjön i Djursholm samt genom 

Ekeby hage och gravfälten. Under vandringen stannar 

vi till vid Naturskolan, där medhavd matsäck avnjutes. 

Vi blir guidade av arkeologerna Peter Schenling och 
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Franciska Sieurin-Lönnqvist. 

Anmälan: senast 22 september till ulla.giertz@gmail.com, 

070-605 30 18 

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr icke medlem 

 

Hela höstens program bifogas och där kan ni läsa om alla höstens 

aktiviteter 

- * * * - 

 

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: 

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. 

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 
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