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Hej STF-vänner! 

 

Vad gjorde vi inom STF Stockholm Nordost i november 

 
7 november STF fick en intressant guidning av Nya Stadsmuseet. Stockholms 

historia är ett äventyr och Stadsmuseet är till bredden fyllt huvudstadens historia! 

Museet visar utvecklingen från en medeltida hamnstad till dagens metropol! Vi fick 

möta människor, händelser och miljöer som tillsammans berättade om Stockholms 

utveckling. Allt från ryska handelsmän, krogmadammer och häxanklagade kvinnor 

till fabriksarbetare, nattsuddare och bilburen ungdom. Hit måste man bara gå igen. 

Byggnaden hette från början Södra stadshuset, ett magnifikt 1600-talspalats tänkt 

som huvudkontor för internationell handel. Men många olika verksamheter har 

funnits här; domstol, fängelse, tvättstuga, krog, skola, teater med mera. Vi fick se 

skarprättarens välslipade svärd och ”Sista-supen-skåpet” där de dödsdömda bjöds 

på sin sista sup.  

 

25 och 26 november Studiebesök och ölprovning i Danderyd. Att möta 

eldsjälar, lära om lokalt hantverk och komma till platser i sin närmiljö som man 

kanske inte vetat om – det sker genom STFs lokalavdelningar. Så även för Stf 

Stockholm Nordost som besökt Danderyds Bryggeri. Ett mycket litet bryggeri med 

många olika ölsorter t ex Spökharen med spännande namn och historia, Viola med 

smak av lakrits och choklad. Vi lärde oss om vad som gör Pale Ale och IPA och 

fick provsmaka och bedöma 6 olika sorter.  
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Så en liten försmak på vad som bjuds framöver: 

8 december samlas vi kl.11.00 vid Hägernäs 

station, vandrar runt Rönningesjön och gör ett 

besök i Rönninge by. Paus för medhavd matsäck. 

STF bjuder på värmande glögg och lussebullar. 

Anmälan: till Gun Abrahamsson 

st.benhamra@gmail.com tel 0735 622 549 senast 

5 dec 

19 januari besöker vi Villa Mittag-Leffler i 

Djursholm där Gösta Mittag-Leffler byggde upp ett 

av världens främsta matematiska bibliotek. 

Institutet Mittag-Leffler är idag ett betydelsefullt 

centrum för internationell matematisk forskning. 

Samling: Auravägen 17, Djursholm , 14:00. 

Anmälan: till ulla.giertz@gmail.com tel 070-605 

30 18 senast 12 jan 2020 

 

22 januari kl. 13.00 samlas vi vid Käppalaverket, 

”entré studiebesök”, Södra Kungsvägen 315 på 

Lidingö, alldeles vid Lidingöbanans station 

Gåshaga.  

En favorit i repris! då vi återigen gör ett intressant 

studiebesök på Käppala, Lidingö, det stora 

reningsverket som tar hand om avloppsvattnet från 

mer än en halv miljon människor. Anmälan till 

thomas.malmsten@gmail.com, senast 13 jan. 

 

10 februari kl.18.15 samlas vi utanför 

Riksdagshusets entré på Riksgatan.  

Sveriges riksdag som är Sveriges lagstiftande 

församling består av de av folket valda 

representanterna, till antalet 349 som leds av en 

talman. Riksdagsledamoten Per Lodenius hälsar 

även i vår inifrån Riksdagshuset, att han gärna 

möter upp för att besvara allas funderingar och 

guida runt i Riksdags huset. Anmälan: till 

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

3 febr. Deltagarantalet är begränsat 

 

 

- * * * -  
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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 

 

Besök 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 ett mail till oss  

stfstockholmnordost@stfturist.se 

 

 - * * * -  
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