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God Fortsättning 
 

Får vi hoppas på! 

 

Vårt vårprogram är nu färdigt om än inte i tryckt format. Därför bifogas en pdf-variant detta månadsbrev. 

 

15 februari – Årsmöte 
Det första som händer blir vårt årsmöte som i år förutom formalia 

ävenledes har underhållning i form av att Franciska Sieurin-

Lönnqvist berättar om Nora Trädgårdsstad i västra Danderyd. Kom 

gärna med idéer och förslag. 

Samling: kl. 18.30 i Kevingehuset, Edsviksvägen 1A, nära Mörby 

centrum.  

Anmälan: senast 8 februari till hanswaldeback@yahoo.se 

 

21 februari – Pressbyråns museum 
Vi besöker Pressbyråns Museum med dess mer än 100-åriga 

historia, som berättas av före detta Pressbyråanställda. Pressbyrån 

har varit med om att driva den tekniska utvecklingen och hela 

samhället framåt. Ni får lyssna till allt från tågbud och pinnglass till 

söndagsöppet och tidningsdistribution med inrikesflyg. Vi bjuds 

även på en kopp kaffe i Pressbyråkiosken vid entrén.  

Samling: Kl. 10 Strandbergsgatan 55, i Pressbyråkiosken, T-

banestation Stadshagen, utgång Hornsberg. 
Anmälan: Senast 14 februari till Ulla Giertz, 

ulla.giertz@gmail.com Begränsat antal! 

Pris: Medlem: 50 kr, Icke-medlem: 75 kr  

 

16 mars – Ugglevandring på Djurgården med Henrik 

Waldenström 
Följ med på en spännande kvällsvandring från Waldemarsudde till 

Djurgårdsbrunn för att försöka spana efter ugglor på Djurgården. 

Medtag gärna ficklampa och kikare. Ta även med fika för en rast. 

Max antal 20 personer. 

Samling: Waldemarsudde, ändhållplats för 7:ans spårvagn. 

Anmälan: Senast 9 mars till Anne Rosbäck, 

anne.rosback@outlook.com 
Pris: Medlem: 100 kr, Icke-medlem: 120 kr 
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På föreningens hemsida (https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-

stockholm-nordost/) 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.  

 

29 mars – Visning av Stockholms stadshus  
 Under visningen får du se Stadshusets festsalar och ta del av byggnadens storslagna miljö. Guiden berättar 

om historia, politik, arkitektur och om Nobelfesten. I 

visningsrundan ingår Blå hallen. Gyllene salen, Rådssalen och 

Prinsens galleri. Visningen tar ca 45 minuter. 

Samling: entréhallen till Stockholms stadshus, 15:45 

Anmälan: Senast 20 mars till Maria Sköld, 

mariaskold.hemma@gmail.com 

Pris: Vuxen: 140 kr., Pensionär 120 kr., Ungdom 7 – 19 år: 60 

kr., Barn 0-6 år gratis 

 

 

 

 

 

 

 

För att uppdatera dig titta på vår hemsida 

(https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-stockholm-nordost/)  

 

 

- * * * - 

För frågor, idéer, förslag eller synpunkter skriv gärna ett mail till oss  

stf.stockholm.nordost@la.stfturist.se 

För styrelsen 

Stefan Wångstedt 
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