
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev februari 2020 
 

Hej STF-vänner! 

 

Vad gjorde vi inom STF Stockholm Nordost i januari 

 

 
22 januari besökte vi Käppala reningsverk igen. 

Käppalaverket, som invigdes 1969, jobbar för renare 

sjöar och skärgård. Verket har en 65 km lång tunnel med 

pumpstationer, som tar emot i genomsnitt 7 fulla badkar 

med avloppsvatten i sekunden (!) och renar 50 miljoner 

kubikmeter avloppsvatten per år från ungefär 700.000 

människor i elva kommuner norr och öster om 

Stockholm.  

I avloppsvattnet finns även en del udda föremål! 

Slammet som blir kvar efter reningen används 

som gödsel av lantbrukare. Biogasen som 

utvinns i Käppalaverkets rötkammare förädlas 

till bränsle till bussar och energin i det renade 

avloppsvattnet omvandlas till fjärrvärme.  
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Så en liten försmak på vad som bjuds framöver: 
 

 

10 februari besöker vi riksdagshuset för att 

utröna vad de egentligen gör där. 

Riksdagsledamoten Per Lodenius hälsar oss 

välkomna och guidar oss runt i Riksdagshuset och 

besvarar allas funderingar. 

Kl.18.15 samlas vi utanför Riksdagshusets entré 

på Riksgatan. Fulltecknat. 

 

 

20 februari har vi årsmöte i rådhuset i Vaxholm 

som börjar kl. 18:30 med en film av Roger 

Persson om Rysshärjningarna mot Stockholms 

skärgård 1719. Därefter sedvanliga 

årsmötesförhandlingar.  

Alla är välkomna att närvara och gärna komma 

med förslag och idéer. 

Anmälan till hanswaldeback@yahoo.se eller 

stfstockholmnordost@stfturist.se.  senast 15 

februari. 

Gratis 

 

3 mars besöker vi Kungligs Biblioteket som är 

vårt nationalbibliotek från 1661 med uppgift att 

samla in, bevara och tillgängliggöra allt som ges ut 

i Sverige, såväl tryckt som audiovisuellt material. 

Det gör biblioteket till landets största källa för 

information och kunskap. Vi guidas runt i de 

publika delarna av biblioteket och besöker bland 

annat stora läsesalen, som är näst intill orörd sedan 

invigningen 1878, och de olika andra läsesalarna 

som finns i huset, och tittar på Djävulsbibeln  

Samling: utanför biblioteket 09:45 

Anmälan till egLindvall.28@bahnhof.se, senast 26 februari. 

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

 

 

INSTÄLLT 12 mars. Julius Hus har slutat med 

guidade visningar. Förhoppningsvis kan 

programpunkten återkomma vid ett senare 

tillfälle.  

 

12 mars en filmhistorisk vandring i Filmstaden 

Råsunda kl. 13 med guidning utom- och inomhus, 

filmklipp och uppdukat bord med kaffe o kaka i 

Portvaktsstugan. Filmstaden Råsunda firar 100 år 

mailto:hanswaldeback@yahoo.se
mailto:stfstockholmnordost@stfturist.se


 

 

 3 (3) 

 

2020. 

Samling: Greta Garbos väg 3, Portvaktsstugan, Råsunda Solna. Kl. 12:45. 

Anmälan till ulla.giertz@gmail.com, mobil 070-605 30 18, senast 4 mars. 

Pris: Medlem: 75 kr, icke-medlem: 100 kr  

 

 

- * * * -  

 

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 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 ett mail till oss  

stfstockholmnordost@stfturist.se 

 

 - * * * -  
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