
STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev februari 2022 

Hej STF-vänner! 

Tillvaron med Corona blir komplicerad. Vi nödgats ändra på en del som ni ser nedan 

Årets program finns på: www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost och i slutet av januari 

fysiskt på ordinarie platser. 

Inför det stundande årsmötet skulle vi gärna se några nya i styrelsen. Omväxling förnöjer. 

Uppdraget kan knappast betecknas som krävande utan närmast som rätt trevligt. Alla ni som 

aspirerar kan e-posta till stfstockholmnordost@stfturist.se 

Planerade aktiviteter 

Under våren - Visning av Dramaten 

Vi hoppas kunna genomföra en visning men har ännu 

inte fått det bekräftat. Närmare information kommer att 

läggas ut på hemsidan när vi fått bekräftelse om tider 

o.d. Men om allt går som vi hoppas kommer vi få ta del 

av Dramatens historia, få en inblick i 

produktionsprocessen och följa med bakom scenerna. 

Där ryms b1.a. kostymavdelningarna och andra 

spännande rum fulla av kreativitet och historia. 

Dramatenhuset erbjuder en sällsam jugendmiljö med en 

unik samling konstverk av några av de mest kända 

svenska konstnärerna från sekelskiftet. 

Samling: utanför Dramatens ingång 

Anmälan och närmare information: anne.rosback@hotmail.com 

Kostnad: 75 kr medlem, 100 kr ej medlem 

Inställt - Guidad visning av Riddarhuset 

Amanuensen på Riddarhuset har låtit meddela att man ställer in alla visningar under stor del av våren. Vi när 

en förhoppning om att kunna återkomma vid annat tillfälle. 

Ändrat till 21 mars - Årsmöte STF Stockholm Nordost  

Måndagen den 21 mars kl.18.30 samlas vi i Lokalen Lyktan, 
Lyktgränd 2-4, i närheten av Täby centrum för sedvanligt 
årsmöte. Efter årsmötet berättat Ragnar Strandberg från Täby 
Hembygdsförening om den s.k. Korvlinjen, en befästningslinje 
som byggdes i början av 1900-talet och som skulle skydda 
Stockholm mot angrepp. Anmälan: senast 13 mars till 
hanswaldeback@yahoo.se.  

Gratis 
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16 mars - Stockholms Förgyllning & Bildhuggeri AB 

Prova på såväl förgyllning som bildhuggeri 

under besöket. Vi blir guidade av Lotta Nilsson 

och Christer Björkman, som berättar om sina 

hantverk.  

Samling Upplandsgatan 60, 18:00 

Anmälan: senast 9 mars till 

ulla.giertz@gmail.com, tel 070-605 30 18 

Kostnad: 240 kr medlem, 280 kr ej medlem  

Kostnaden inkluderar guidning och vin med 

tilltugg. 

Begränsat antal deltagare. 

 

 

 

- * * * - 

 

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 synpunkter skriv gärna ett mail till oss  

stfstockholmnordost@stfturist.se 

För styrelsen 

Stefan Wångstedt 
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