
STF Södra Uppland
Höstprogram 2021

Birgittavandringen

Östermalmshallen

E.ON:s värmekraftverk

345 kr  
195 kr 

50 kr  
550 kr

Upptäck något nytt 
på hemmaplan!

 mos tednal i mo tnur ragninledva lakol
anordnar aktiviteter året om för alla STF- 
medlemmar. Som medlem väljer du själv 
vilken lokalavdelning du vill ansluta dig till.

På luftenarfri.nu hittar du all information 
om friluftslivets år, en kalender och vilka 

Vandringens dag
Den 11 september är det  
vandringens dag. Läs mer  
om den och vandringar i hela  
Sverige www.svenskaturistforeningen.se/
vandringensdag

Fri olycksfallsförsäkring 
vid STF-aktivitet
Du som deltar i en aktivitet som arran- 
geras av STF omfattas av en olycksfalls-
försäkring som gäller under aktiviteten.

Bli en del av STF!
Bli medlem i STF via din lokalavdelning. 
Det blir du enklast på en aktivitet eller 
genom att kontakta någon i styrelsen. Du 
kan även bli medlem via STFs Kundservice, 
08-463 22 70 eller kundservice@stfturist.se

Vuxen 26 år+:  
Ungdom 16-25 år:  
Barn 5-15 år:  
Sambor/Familjepris:  

Rabatt på tågresor
Medlemsrabatt på tågresor. Som medlem  
i STF får du 10-15% medlemsrabatt på SJ,  
Snälltåget, Vy-tåg och Norrtåg. 

Gällande Covid-19
Lokalavdelningen följer Folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och anpassar vår verksam- 
het efter rådande rekommendationer och 
råd. Mer information se vår hemsida.

www.svenskaturistforeningen.se/stfsodrauppland

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stfsodrauppland@stfturist.se

Kontakter i styrelsen
Anders Hörding 070-294 89 30

Samåkning
 

Vi rekommenderar 8 kr/mil och passagerare.

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ansluter vi dig,
det är kostnadsfritt! Ring någon av oss i styrelsen eller
skicka ett mail.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfsodrauppland

E-mail: stfsodrauppland@stfturist.se

Plusgironr: 25 02 43-3

Swish: ---

Välkommen till lokalavdelningen
 

Lokalavdelningen STF Södra Uppland omfattar
huvudsakligen kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby,
Sigtuna och Upplands-Bro, men även andra är välkomna. Vi
anordnar vandringar, studiebesök, bildvisningar och annat
trevligt i närområdet till medlemmarnas nytta och nöje.

Svenska Turistföreningen STF Huvudkontor 08-463 21 00
Box 172 51 
104 62 Stockholm www.svenskaturistforeningen.se

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 
där STF är medlemsorganisation.

info@stfturist.se

STF – vägen till äventyret Sverige
 

STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka
258 000 medlemmar. En förening med eldsjälar som letar
upptäckter vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre
upp på fjället. Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar.
Och vårt arbete tar aldrig slut. För det fantastiska med Sverige
är att det alltid finns mer att upptäcka!

Det finns många sätt att bli medlem i STF. Vill du stötta din
lokalavdelning blir du medlem via den. Du kan också bli
medlem på en anläggning, STFs Kundservice 08 - 463 22 70
eller via www.svenskaturistforeningen.se. Med ditt
medlemskap är du en del av vårt arbete så att du och andra
kan upptäcka Sverige – både idag och i framtiden.

STF-boenden
 

STF Arlanda / Jumbo Stay, tel. 08-593 604 00.
Unikt boende i en Boeing 747.

Sigtuna vandrarhem, tel. 08-592 583 00.
I Sigtuna med utsikt över Mälaren. STF Södra Uppland
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Årsmöte / Bildvisning Sri Lanka
 

Måndag 6 september kl. 19.00 i Vilunda församlingshem,
Vilundakyrkan vid Väsby Centrum.
Ansvarig: Anders Hörding, tel. 070-294 89 30.
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.  Därefter
Bildvisning Sri Lanka
Sri Lanka, f.d. Ceylon, har en intressant historia som egna
kungadömen och holländsk och brittisk koloni, numera
republik. Där finns fantastiska lämningar efter den gamla
kulturen i form av ruinstäder och tempel, men där finns också en
intressant nutid där uråldriga sedvänjor blandas med
högteknologi.
Sri Lanka har en varierande natur med lågland och högland, med
djur som elefanter och leoparder, med massor av fåglar och
vackra växter. Havet söder om Sri Lanka är en av världens bästa
platser för valskådning.
Anders Hörding visar bilder och berättar.

Vandringens dag  Birgittavandringen
 

Lördag 11 september kl. 10.15. Samling vid p-platsen vid
Fresta kyrka, Upplands Väsby.
Ansvarig: Anders Hörding, tel. 070-294 89 30.
 

Den heliga Birgitta föddes troligen på Sköldnora gård, som
hennes far Birger Persson ägde. Till minne av henne har Fresta
församling instiftat en pilgrimsvandring, en rundvandring med
start och mål vid Fresta kyrka.
Leden går genom gammal kulturbygd med många minnesmärken
men också trevlig natur. Fresta kyrka från början av 1200-talet
har många runstenar inmurade i väggarna. Gamla hus, gårdar och
gravfält med historia passeras, men också modern villabebyggelse.
Vid Norrvikens strand finns en klippkyrka, en plats som kan
användas för andakt, vigslar och annat. Slottet Sköldnora hette
förr Skällnora, och Skällnora kvarn är omskriven av Carl Jonas
Love Almqvist.
Birgittavandringen är ca 9 km lång och går mestadels på bekväma
gångvägar. Ta med matsäck!

Guidning i Sollentuna kyrka
 

Onsdag 22 september kl. 13.00. Samling vid västra
huvudingången.
Ansvarig: Lotta Björk, tel. 070-655 12 01
Föranmälan
 

Sollentuna kyrka har renoverats under 2020 och 2021 och
återinvigdes den 30 maj 2021. Kyrkan byggdes i slutet av 1100-
talet, under årens lopp har kyrkan regelbundet byggts ut, byggts
om och renoverats, och dess yttre utseende är från 1600-talet. Nu
var det dags igen.
Guidning kommer att göras av kyrkvärd Per-Åke Jonsved och tar
ca 1 timma..

Vandring i Skavstaskogen
 

Lördag 2 oktober kl. 11.00. Samling vid Upplands Väsby
station, västra sidan.
Ansvarig: Gerd Wiklund, tel. 070-157 08 74.
Föranmälan.
 

Följ med på en c:a 10 km lång vandring på småvägar och
skogsstigar. Vi startar vid Upplands Väsby station och vandrar
utmed Väsbyån fram till barockparken. Fortsätter upp mot
Skavsta fornborg för att sedan komma ner till Oxundasjön, där vi
rastar och äter vår matsäck. Vandrar vidare och passerar torpet
Skavsta för att åter passera barockparken där vi sedan fortsätter
genom en gångtunnel under järnvägen och kommer fram till
bebyggelse och avslutar vid stationen.

Runblocket vid Ed och vandring runt Edssjön
 

Lördag 9 oktober kl. 10.00. Samling på p-platsen vid Eds
kyrka.
Ansvarig: Torsten Wallin, tel. 076-145 77 36.
 

Vi börjar med att titta till det pampiga runblocket vid Ed, en av
de tre runstenar vi vårdar på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.
Blocket står vid en vikingatida färdväg och har vackra runslingor
på två sidor.
Därefter vandrar vi på stigar och småvägar förbi torpet
Hjältartorp och herrgården Bisslinge med sina golfbanor. Över
våtmarkerna vid Vibyåns utlopp i Edssjön är det spångat, och vi
tittar till Edsåns rätt nygrävda krokiga lopp innan vi kommer till
Antuna där Carl Jonas Love Almquist en gång bodde. Därifrån
går vägen i stort sett längs sjökanten tillbaka till Eds kyrka.

Vandring på Ingegerdsleden
 

Lördag 16 oktober kl. 8.50. Samling vid Märsta station.
Ansvarig: Gerd Wiklund, tel. 070-157 08 74.
Föranmälan.
 

Ingegerdsleden är en 11 mil lång pilgrimsled mellan Storkyrkan i
Stockholm och Uppsala domkyrka. Den går från kyrka till kyrka
och passerar under vägen historiska platser och andra sevärdheter
och också genom flera naturreservat.
Vi går från Odensala kyrka efter en visning av kyrkan med dess
Albertus Pictor-målningar. Vi följer en grusväg genom Skörsta
by, passerar under järnvägen och vandrar vidare på en krokig
landsväg som korsar väg 255, gamla riks-13, till Eneby. Därifrån
går vi ner mot Garnsviken och Färjestadsbron och följer sedan
strandpromenaden till Sigtuna centrum. Under vägen passerar vi
några runstenar och ett gammalt färjeläge.
Ca 12 km. Ta med matsäck!

Studiebesök nya Östermalmshallen
 

Onsdag 20 oktober kl. 16.00. Samling vid entrén mot
Östermalmstorg.
Ansvarig: Esbjörn Melin, tel. 070-745 56 39.
Föranmälan.
 

Östermalmshallen har renoverats och de nya och fräscha
lokalerna togs i anspråk för drygt ett år sedan. Vi får nu möjlighet
att vid en guidad visning se på resultatet. Vi får ta del av hallens
historia, renoveringen och höra om verksamheten idag. Utanför
visningen finns möjligheter att fika/äta där och också att köpa
med något gott hem.
Kostnad: 100 kronor för medlem, 150 för icke medlem.

Framtidens kretsloppsanläggning
 

Torsdag 11 november kl. 13.00. Samling vid Högbytorps
kraftvärmeverk, Högbytorpsvägen 10, Bro.
Programansvarig: Tage Eriksson tel. 076-830 76 36,
Föranmälan.
 

En helt ny stor anläggning i Högbytorp, Bro, som gör el, värme
och biogas av ratade restprodukter. Allt som har nått sista
anhalten på sin livscykelresa, och som i dag inte går att återvinna,
gör görs här om till energi. 99 procent av den energi som finns i
avfallet tas tillvara.
I biogasanläggningen rötas organiskt avfall till biogas. Gasen är
ett förnybart alternativ till bensin och diesel, som effektivt bidrar

till att minska koldioxidutsläppen från fordonstrafiken.
I kraftvärmeverket produceras el och värme ur avfall som i
dagsläget inte har någon alternativ användning.
E.ON guidar runt i anläggningens olika delar. Ca 3 timmar.

Sollentunas nya brandstation
 

November, datum fastställs senare. Samling kl. 16.00
utanför brandstation, Hammarbacken, Sollentuna
(Häggvik).
Ansvarig: Torsten Wallin, tel. 076-145 77 36. Föranmälan.
 

Brandkåren har som uppgift att identifiera risker, förebygga
olyckor samt rycka ut när det trots allt händer olyckor eller
brinner. Brandkåren Attunda har sju brandstationer, varav fyra är
heltidsstationer, och verkar i sex kommuner i norrort. Ledningen
och administrationen är placerad i Sollentunastationen. Där
arbetar också styrkeledare plus fem brandmän i fyrskift, och man
har ca 600 larm per år.
Vi får en guidad visning av den nya brandstationen, ca en timma.
Reservation för utryckning!

Nationalstadsparken
 

Tisdag 7 december kl. 19.00 i Vilunda församlingshem,
Upplands Väsby.
Ansvarig: Anders Hörding, tel. 070-294 89 30.
 

Nationalstadsparken från Sörentorp i norr till Blockhusudden i
söder, som invigdes 1995, avsattes för att skydda de mycket stora
natur- och kulturvärdena mot den exploatering som hotade från
alla håll. Skyddet är inte lika starkt som för nationalparker.
Parken ligger ganska centralt och är en grön oas och populärt
utflyktsmål för regionens befolkning.
 

Trakten av Haga omformades till park under Gustav III:s tid.
Det övriga området har varit gårdar med främst boskapsskötsel
(därav namnet Ladugårdsgärdet), kunglig jaktpark med hjortar
och ett två mil långt stängsel, park för allmänheten med krogar
och annat lustigt samt militärt övningsområde till Carl IV Johans
stora förnöjelse.
 

Universitetslektor Bo Eknert visar bilder och berättar.

På grund av rådande läge med Covid-19 kan aktiviteter ändras. Hör av dig till
styrelsen eller se lokalavdelningens hemsida för aktuell information.
 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.
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Årsmöte / Bildvisning Sri Lanka
 

Måndag 6 september kl. 19.00 i Vilunda församlingshem,
Vilundakyrkan vid Väsby Centrum.
Ansvarig: Anders Hörding, tel. 070-294 89 30.
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.  Därefter
Bildvisning Sri Lanka
Sri Lanka, f.d. Ceylon, har en intressant historia som egna
kungadömen och holländsk och brittisk koloni, numera
republik. Där finns fantastiska lämningar efter den gamla
kulturen i form av ruinstäder och tempel, men där finns också en
intressant nutid där uråldriga sedvänjor blandas med
högteknologi.
Sri Lanka har en varierande natur med lågland och högland, med
djur som elefanter och leoparder, med massor av fåglar och
vackra växter. Havet söder om Sri Lanka är en av världens bästa
platser för valskådning.
Anders Hörding visar bilder och berättar.

Vandringens dag  Birgittavandringen
 

Lördag 11 september kl. 10.15. Samling vid p-platsen vid
Fresta kyrka, Upplands Väsby.
Ansvarig: Anders Hörding, tel. 070-294 89 30.
 

Den heliga Birgitta föddes troligen på Sköldnora gård, som
hennes far Birger Persson ägde. Till minne av henne har Fresta
församling instiftat en pilgrimsvandring, en rundvandring med
start och mål vid Fresta kyrka.
Leden går genom gammal kulturbygd med många minnesmärken
men också trevlig natur. Fresta kyrka från början av 1200-talet
har många runstenar inmurade i väggarna. Gamla hus, gårdar och
gravfält med historia passeras, men också modern villabebyggelse.
Vid Norrvikens strand finns en klippkyrka, en plats som kan
användas för andakt, vigslar och annat. Slottet Sköldnora hette
förr Skällnora, och Skällnora kvarn är omskriven av Carl Jonas
Love Almqvist.
Birgittavandringen är ca 9 km lång och går mestadels på bekväma
gångvägar. Ta med matsäck!

Guidning i Sollentuna kyrka
 

Onsdag 22 september kl. 13.00. Samling vid västra
huvudingången.
Ansvarig: Lotta Björk, tel. 070-655 12 01
Föranmälan
 

Sollentuna kyrka har renoverats under 2020 och 2021 och
återinvigdes den 30 maj 2021. Kyrkan byggdes i slutet av 1100-
talet, under årens lopp har kyrkan regelbundet byggts ut, byggts
om och renoverats, och dess yttre utseende är från 1600-talet. Nu
var det dags igen.
Guidning kommer att göras av kyrkvärd Per-Åke Jonsved och tar
ca 1 timma..

Vandring i Skavstaskogen
 

Lördag 2 oktober kl. 11.00. Samling vid Upplands Väsby
station, västra sidan.
Ansvarig: Gerd Wiklund, tel. 070-157 08 74.
Föranmälan.
 

Följ med på en c:a 10 km lång vandring på småvägar och
skogsstigar. Vi startar vid Upplands Väsby station och vandrar
utmed Väsbyån fram till barockparken. Fortsätter upp mot
Skavsta fornborg för att sedan komma ner till Oxundasjön, där vi
rastar och äter vår matsäck. Vandrar vidare och passerar torpet
Skavsta för att åter passera barockparken där vi sedan fortsätter
genom en gångtunnel under järnvägen och kommer fram till
bebyggelse och avslutar vid stationen.

Runblocket vid Ed och vandring runt Edssjön
 

Lördag 9 oktober kl. 10.00. Samling på p-platsen vid Eds
kyrka.
Ansvarig: Torsten Wallin, tel. 076-145 77 36.
 

Vi börjar med att titta till det pampiga runblocket vid Ed, en av
de tre runstenar vi vårdar på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.
Blocket står vid en vikingatida färdväg och har vackra runslingor
på två sidor.
Därefter vandrar vi på stigar och småvägar förbi torpet
Hjältartorp och herrgården Bisslinge med sina golfbanor. Över
våtmarkerna vid Vibyåns utlopp i Edssjön är det spångat, och vi
tittar till Edsåns rätt nygrävda krokiga lopp innan vi kommer till
Antuna där Carl Jonas Love Almquist en gång bodde. Därifrån
går vägen i stort sett längs sjökanten tillbaka till Eds kyrka.

Vandring på Ingegerdsleden
 

Lördag 16 oktober kl. 8.50. Samling vid Märsta station.
Ansvarig: Gerd Wiklund, tel. 070-157 08 74.
Föranmälan.
 

Ingegerdsleden är en 11 mil lång pilgrimsled mellan Storkyrkan i
Stockholm och Uppsala domkyrka. Den går från kyrka till kyrka
och passerar under vägen historiska platser och andra sevärdheter
och också genom flera naturreservat.
Vi går från Odensala kyrka efter en visning av kyrkan med dess
Albertus Pictor-målningar. Vi följer en grusväg genom Skörsta
by, passerar under järnvägen och vandrar vidare på en krokig
landsväg som korsar väg 255, gamla riks-13, till Eneby. Därifrån
går vi ner mot Garnsviken och Färjestadsbron och följer sedan
strandpromenaden till Sigtuna centrum. Under vägen passerar vi
några runstenar och ett gammalt färjeläge.
Ca 12 km. Ta med matsäck!

Studiebesök nya Östermalmshallen
 

Onsdag 20 oktober kl. 16.00. Samling vid entrén mot
Östermalmstorg.
Ansvarig: Esbjörn Melin, tel. 070-745 56 39.
Föranmälan.
 

Östermalmshallen har renoverats och de nya och fräscha
lokalerna togs i anspråk för drygt ett år sedan. Vi får nu möjlighet
att vid en guidad visning se på resultatet. Vi får ta del av hallens
historia, renoveringen och höra om verksamheten idag. Utanför
visningen finns möjligheter att fika/äta där och också att köpa
med något gott hem.
Kostnad: 100 kronor för medlem, 150 för icke medlem.

Framtidens kretsloppsanläggning
 

Torsdag 11 november kl. 13.00. Samling vid Högbytorps
kraftvärmeverk, Högbytorpsvägen 10, Bro.
Programansvarig: Tage Eriksson tel. 076-830 76 36,
Föranmälan.
 

En helt ny stor anläggning i Högbytorp, Bro, som gör el, värme
och biogas av ratade restprodukter. Allt som har nått sista
anhalten på sin livscykelresa, och som i dag inte går att återvinna,
gör görs här om till energi. 99 procent av den energi som finns i
avfallet tas tillvara.
I biogasanläggningen rötas organiskt avfall till biogas. Gasen är
ett förnybart alternativ till bensin och diesel, som effektivt bidrar

till att minska koldioxidutsläppen från fordonstrafiken.
I kraftvärmeverket produceras el och värme ur avfall som i
dagsläget inte har någon alternativ användning.
E.ON guidar runt i anläggningens olika delar. Ca 3 timmar.

Sollentunas nya brandstation
 

November, datum fastställs senare. Samling kl. 16.00
utanför brandstation, Hammarbacken, Sollentuna
(Häggvik).
Ansvarig: Torsten Wallin, tel. 076-145 77 36. Föranmälan.
 

Brandkåren har som uppgift att identifiera risker, förebygga
olyckor samt rycka ut när det trots allt händer olyckor eller
brinner. Brandkåren Attunda har sju brandstationer, varav fyra är
heltidsstationer, och verkar i sex kommuner i norrort. Ledningen
och administrationen är placerad i Sollentunastationen. Där
arbetar också styrkeledare plus fem brandmän i fyrskift, och man
har ca 600 larm per år.
Vi får en guidad visning av den nya brandstationen, ca en timma.
Reservation för utryckning!

Nationalstadsparken
 

Tisdag 7 december kl. 19.00 i Vilunda församlingshem,
Upplands Väsby.
Ansvarig: Anders Hörding, tel. 070-294 89 30.
 

Nationalstadsparken från Sörentorp i norr till Blockhusudden i
söder, som invigdes 1995, avsattes för att skydda de mycket stora
natur- och kulturvärdena mot den exploatering som hotade från
alla håll. Skyddet är inte lika starkt som för nationalparker.
Parken ligger ganska centralt och är en grön oas och populärt
utflyktsmål för regionens befolkning.
 

Trakten av Haga omformades till park under Gustav III:s tid.
Det övriga området har varit gårdar med främst boskapsskötsel
(därav namnet Ladugårdsgärdet), kunglig jaktpark med hjortar
och ett två mil långt stängsel, park för allmänheten med krogar
och annat lustigt samt militärt övningsområde till Carl IV Johans
stora förnöjelse.
 

Universitetslektor Bo Eknert visar bilder och berättar.

På grund av rådande läge med Covid-19 kan aktiviteter ändras. Hör av dig till
styrelsen eller se lokalavdelningens hemsida för aktuell information.
 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


