
SVENSKA
TURISTFÖRENINGEN

Välkommen till lokalavdelningen
Vårt område Danderyd,Täby, Vallentuna, Vaxholm och

Örteråker rynr mer Irrång, ,.uär,1, plarser ute i narurert, längs

Ro,lagrleden eller längs Roslagsbanan. Det kulturella inslager

är också starkt med sin historia, allt ifrån Jarlabankes
vikingatid. Gustav Vasa till lramrida visioner. Kom gärna

med förslag på aktiviteter lor att uppleva kulturen eller njuta

av naturen.

Vitldu vara med i vår lokalavdelning?
Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ansluter vi dig, det är

kostnadsfritt!

Som rnedlent [år du våra rnånatliga nyhersbreu med

information om genomtörda aktivitetet och de kommande

a kti viteterna.

Kontakter i styrelsen
Hans'Waldebäck, ordforande O7O3-24 28 8)
Ulla Giertz, medlemsansvarig 0706-05 30 18

Eva Lilrdvall, kassör 0730-38 81 27

Steiän Wångstedr. nyhetsbrev 0?09--r I I 88

Anne Rosbäck, sekreterare 0768-43 19 76

Marianne Arnetz0739-30 02 47

Cathrir-r'Wisdn, programansvarig och vice ordförande

0707-2- -5 e\

Samåkning

Vi rekommenderar 8 k/mil och passagerare.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfstockhol mnordost

E-mail: stfstockholmnordost«rstfturist.se

Plusgironr: 40 43 224-7

Vittdu engagera dig i vår lokatavdetning?
Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till
stfstockl rolm n ordo\I@\t ft u ri\r. \e.

STF-boenden
STF Gäl1nö vandrarhem 08'571 661 17

inforagallr ro.se

STF Siaröfbrtet vandrarhem 08-24 30 90

kontoret@blidosundsbolaget.se

STF Svartsö vandrarhem 0B-542 474 00

info@svartsonorra.se

STF Va-rholm/Bogesunds Slottsvandrarhem 070-323 05 44

infopbogesur-rdsslottsvandrarhem.se

SVENSKA
TURISTFÖRENINGEN

STF'vägen til[ äventyret Sverige

STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka

2420A0 medlemmar. En förening med eldsjälar som letar

upptäck er vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre

upp på fiället. Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar.

Och vårt arbere tar aldrig slut. För det fantastiska med Sverige

är att det a1ltid finns mer att upptäcka!

Der finns målga sätt atr bli medlem i STF. Vill du störra din

lokalavdelningl:lir du meellem via dern. Du kan också bli
medlem på en anläggning, STFs Kundservice0S-463 2270

eller via www.svenskaturistforen ingen.se. Med ditr
medlemskap är drr en del av vårt arbete så att du och andra

kan upptäcka Sverige * både idag och i framtiden.

Studiell Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet,

främjandet där STF är medlemsorganisatiot't.

Upptäck något nytt
på hemmaplan!
I Svenska Turistftireningen finns 65

lokalavdelningar runt om i landet som

anordnar aktiviteter året om for alla

STF-rnedlemmar. STFs lokala verlsam-

het kan ta dig med till platser du ännu

inte upptäckt eller in bakom kulisserna

på ett öretag eller en arena som du iir
nyfiken på. Det 6nns alltid mer att ut-
forska. Som medlem väljer du själv vilken

lokalavdelning du vill ansluta dig till.

Vandringens dag
Den 12 september srnäller

det, då ska hela Sverige

vandra! Se vad som

härrder runt om i landet på

www.svenskaturistforeningen.se/
vandringensdag

Fri olycksfa llsförsä kri n g

vid STF-aktivitet
Du som deltar i en akdvitet som arran-

geras av STF omfattas av en olycksålls-

örsäking som gdller under aktiviteten.

Bli en de[ av STF
Vill du bli medlem i STF? Genom att
betala in medlemsavgiften dll oss i lokal-

avdelningen stötur du vår verksamhet.

Du gör det enklast på någon av våra

aktiviteter eller genom att kontakta

någon av oss i styrelsen.

Medlemsavgifter
Vuxen 26 år-: 295kr
Ungdom 16-25 ir: 150 kr

Barn 5-15 år: 30 kr

Barn 0-4 år: 0 kr
Sambor/Familj: max 450 kr

Rabatt på SJ SJ
irreo err arruerrr rl r- \-Z
medlemskap har du 10 %

rabatt på SJ:s tågresor.

, t,\
-tlu#

Svenska Tu ristföreningen
Box 172 51

104 62 Stockholm

STF Huvudkontor 08-463 21 00

info@stftu rist.se
www.svenskatu ristforeningen.sewww.svenskatu ristforen i n gen.se/stfstockhotm nordost
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22 augusti - Paddta kajak i vackra Roslagen

Samting: Lördag 22 augusti kt. 9, Gräddö brygga
Kostnad: 300 kr medtem, 500 kr ej medlem
Anmälan: senast 16 augusti till cathrin.wisen@gmai[.com

Ta tillfiillet i akt och paddla kajak bland kobbar och skär i vackra

Roslagens skärgård. Vi samlas hos Kajak och Uteliv vid Gräddö

brygga utanfor Norrtälje och tillsammans med en guide ger vi oss

ut på en tre timmars tur. Ta n'red egen matsäck.

12 september - Vandringens dag med Lennart
Lenke på Bogesund

Samling: Lördag 12 september kl. 12, Bogesunds stott
Kostnad: 20 kr medlem,50 kr ej medtem
An mälan: senast 10 septem ber, britt.engdah t@gmai[.com

Hernbygdsförfattaren Lennart Lenke tar oss på en intressant

vandring i Bogesunds naturreseryat. Vi fortsätter temat frän förra

året och tillsammans letar vi upp resterna efter gamla torpställen

som örsvunnit for 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 platser-r. Ta rned matsäck.

27 september - Vandring Ekebysjön och gravfälten
Samling: Söndag 27 september k[. 13, parkering vid
Danderyds kyrka
Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr ej medlem
Anmä[an: senast 22 september titI utla.giertz@gmail.com,
070-605 30 18

Vi vandrar runt Ekebysjön i Djursl-roln samt genom Ekeby hage

och gravf?ilten. Under vandringen stannar vi till vid Naturskolan,

där rnedhavd matsäck avnjutes. Vi blir guidade av arkeologerna

Peter Schenling och Franciska Sieurin-Lönnqvist.

3 oktober - Svampplockning
Samting: Lör 3 okt kl. 10, parkering Mörtsjön/Sotlentunav.
Kostnad: 20 kr medtem, 50 kr ej medlem
Anmätan: senast I oktober tilt cathrin.wisen@gmait.com

Följ med på en gemensam svampplockning i de vackra skogarna

runt Skarpäng i Täby. Tillsammarrs gär vi genom grunderna, de

vanligaste svamparna och tips på var man bäst hittar skogens

juveler- Längs med vägen stannar vi vid en av grillplatserna och

avnjuter en god lunch. Glöm inte matsäcken, och bra skor.

Pi grund au r,idande läge ned Coutd'l9 kan aktiitete r indras. Hiir ao dig till
,r1i/., n e/ I e,,s / ppv I a uÄ I t i ag"n, l-, ry' r da fd, a br u, I I i nfo, w a t ion.

10 oktober - Vandringstur [ängs Roslagsleden
Bergshamra-Wira bruk
Samling: Lördag 10 oktober kl. 11, Äkersberga station
Kostnad: 20 kr medtem, 50 kr ej medtem
Anmä[an: senast 7 oktober tilI ingatittt@hotmail.com,
0708-102640

Starta hösten rned en l-rärlig vandring längs med delar av

Roslagsledens etapp 6. Vi sarnlas vid Åkersberga station för
samålning till'Wira bruks parkering. Där tar vi buss 620 till
Bergshan-rra mejeri. Vår etapp tillbaka till Wira är 13 km på

mestadels skogsstigar. Längs med vägen gör vi två raster. Ta med

matsäck samt SL kort för bussresan.

17 oktober - Höstsol

Samling: Lördag 17 oktober kt. 14:15, Såstahotm
Kostnad: 50 kr medlem, 75 kr ej medlem
Anmätan: senast 10 oktober titL britt.engdaht@gmait.com

Vad har Gustav VI Adolf, Karl Gerhard, Zarah Leander, Hasse

Ekn'ran och Nils Poppe gemensamt? Jo, de har tillsammans med

många andra personligheter format historien kring Höstsol, en

viktig ir-rstitution i teatervärlden. Du är välkommen på en

rundvandring, och att sitta ned vid kaffebordet för att få del av

historien kring Höstsol, nun-rera Såstaholm.

5 november - Studiebesök på Stockholms
Förgyllning & Bildhuggeri
Samling: Torsdag 5 november kt. 18, Upptandsgatan 60

Kostnad:240 kr medtem,275kr ej medlem, inkt. guidning
och vin med titLtugg
Anmätan: senast 1 novembertill uLta.giertz@gmai[.com,
070-605 30 18

Under besöket, som äger rum rnellan kl. 18-21, får vi prova på

såvä1 förgyllning som bildl.ruggeri. Vi blir guidade av Lotta
Nilsson och Christer Björkman, som berättar om sina hantverk.

11 november - Slussenprojektet/Skanska
Samling: Onsdag 11 november kt. 13, Katarinavägen 17

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr ej medlem
Anmä[an: senast 6 november till utla.giertz@gmai[.com,
070-605 30 1B

Vi får en guidad visning av Slussenprojektet, ert projekt som

beräknas päLgå,rti.|2024. Visningen börjar n'red bildvisning och

genomgäng av projektet, som hålls av Skanskas Mikael Lundberg,

kommersiell chef, därefter får vi en kort visning av projektet
utomhus.

19 november - Birgittasystrarna
Samling: Torsdag 19 november kt. 11:45, Burevägen 12,

Djurshotm
Kostnad: 185 kr medlem, 200 kr ej medtem, tunch ingår
Anmälan: senast 12 november, eglindvatt.2B@bahnhof.se

Heliga Birgitta är en av de rnest uppmärksammade svenska

kvinnorna genom tiderna. Hon lade grunden till Birgitraorden

genom sitt ihärdiga arbete under mitten av 1300-talet, som

godkändes av påven Urban V år 1370. Yi samlas utanf<ir

Birgittasystrarnas kloster fcir en gemensam lur-rcl-r och därefter en

presentation av Birgittasystrarna, "Vår frälsares Orden Ordo
SS, Salvatoris S. Birgittae".

12 december - Luciavandring
Samting: Lördag 12 december k[. 11:00, Åkersberga station,
nära Pressbyrån
Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr ej medtem
Anmäl: senast 9 december titl ingalitlt@hotmait.com,
0708-102640

För årets luciavandring utgår vi från Äkersberga. Vi går utmed
kanalen, passerar den gamla slussen, hembyggdsparken, den

nyrenoverade slussvaktarbostaden samt flera statyer, mot Norrö
och det gamla Tingsl'ruset med anor från 1600-talet (ca 4 km).
Där finns det varm Luciaglögg till oss a.lla. Österåkers Slöjdgilles

julmarknad är öppet för oss, och på övervånir-rgen flnns även ett

skoLnuseum. När vi värmt oss vandrar vi tillbaka n'rot samhället,

för den som vill så finns det efter 1 km ev. buss från Oxenstjärnas

väg sorn går två gånger per timme mot Ål<ersberga station. Ta
med matsäck.

23 januari - Visning av Dramaten

Samting: Lördag 23 januari kt. 15:15, Dramatens ingång
Kostnad: 75 kr medtem, 100 kr ej medlem
Anmälan: senast 13 januari titl anne.rosback@hotmai[.com

Vi komrner 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 n'red en unik samling konstverk av några av de mest

kända sver-rska konstnärerna från sekelskiftet.

16 februari - Guidad visning av Riddarhuset
Samting: Tisdag 16 februari k|.72:45, ingången mot
Ridda rh ustorget
Kostnad: 100 kr medtem, 130 kr ej medlem
Anmätan: senast 10 februari titt Miriam,
normanmi00T@gmait.com

Vi får en 90-minuters rundvandring tillsammans med vår guide

som berättar orn Riddarhuset och adelns l-ristoria.

18 februari - Årsmöte STF Stockholm Nordost
Anmälan: senast 13 februari titI hanswatdeback@yahoo.se

Årsmötet 2021 kommer att hållas i Täby. Exakt plats och

program kornmer att annonseras senare.

Vi hanterar dixa pe$onu?Pgirter enbgt lokalautlelningens pets0nap?gtft$olic].


