
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev februari 2021 
 

Hej STF-vänner! 

 

 

Coronan krånglar till det men håll tummarna för framtiden 

 

23 januari Konstvandrade vi i Åkersberga. Repris av förra årets luciavandring 

som snabbt fulltecknades. Med förvånade gott väder vandrade vi längs kanalen och 

avnjöt åsynen av de trevliga konstverken.  Vi har kvar på vår väntelista så det blir till 

att reprisera denna tillställning igen senare i vår. 

 



2 (3) 

18 februari 2021 kl. 18.30 

Svenska Turistföreningens lokalavdelning 

STF Stockholm Nordost kallar till årsmöte 

Årsmötet kommer att ske digitalt i programmet Teams. Det bäst om du kan delta via 

en dator eller en surfplatta. Men det är även möjligt via en ”smart telefon”, även om

det då kan vara svårt att se presentationer. 

När du anmält dig kommer du att få tydliga instruktioner kring hur du gör för att 

delta i mötet. I princip kommer du få ett mail med en länk att klicka på för att ansluta 

till mötet. Du kommer också erbjudas att pröva tekniken genom ett testmöte tisdagen 

den 9 februari klockan 11.00–11.30, eftersom det vid årsmötet inte finns någon 

möjlighet att hjälpa till med tekniska frågor. Ange vid din anmälan om du vill 

delta i testmötet. 

Vid anmälan bör du också ange om det är någon person du vill föreslå till val av 

någon av de poster som ska väljas. Likaså bör du i anmälan ange om du har någon 

övrig fråga du vill ta upp, så att frågan kan hinna förberedas på bästa sätt. 

Årsmöteshandlingar kommer finnas att laddas ner från vår hemsida 

www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost 

under fliken Dokument senast 2 veckor före mötet. 

I samband med årsmötet kommer vi också få en presentation från STF på hur de ser 

på STFs nuvarande situation och på STFs framtida verksamhet. 

Anmälan om deltagande i årsmötet önskas senast den 13 februari 2021 till: 

stfstockholmnordost@stfturist.se 

eller 

hanswaldeback@yahoo.se 

Varmt Välkomna! 

Önskar styrelsen i STF Stockholm Nordost 

9 mars - Vandring längs Roslagsleden 

Mellan vinter och vår vandrar vi den norra delen av etapp 6, från Bergshamra till 

Penningby. Vi reser med buss 620 från Åkersberga station till Bergshamra 

Brandstation. Där börjar vår vandring norrut på grusvägar och skogsstigar ca 9 km 

till Penningby vägskäl där det finns buss tillbaka till Åkersberga. De som önskar 

vandrar ytterligare 1 km vidare fram till slottet och tittar på utsidan samt parken. Åter 

retur till busshållplatsen som ligger på väg 276. Längs vägen gör vi 2 raster. Ta med 

matsäck samt SL-kort för bussresan. 

Samling: Tisdag 9 mars kl. 10.40 vid Åkersberga station Anmälan: senast 5 mars till 

ingalillt@hotmail.com eller 0708-102640  

Pris Medlem: 20 kr Icke-medlem: 50 kr  

27 mars - Klimatvandring Hagaparken-Brunkebergstorg 

Vi vandrar ca 6 km längs Stockholmsåsen från Hagaparken till Brunkebergstorg. 

Längs vägen letar vi upp lämningar från istiden när medeltemperaturen var 4 grader 

lägre än nu. Vi ser även hur man förbereder sig för ett varmare Stockholm. Turen 

beräknas ta drygt tre timmar. Ta med matsäck. 

www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost
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Samling: Hagaparkens norra grindar kl. 10.00 Anmälan: senast 20 mars till 

karl.hellstrom@telia.com  

Pris Medlem: 20 kr Icke-medlem: 50 kr  

 

 

- * * * - 

 

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

kommuner. Program för våren 2021, som bifogas, ligger ute på vår hemsida, som du 

når på adressen: 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 

 

www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost
mailto:stfstockholmnordost@stfturist.se

