
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev januari 2020 
 

Hej STF-vänner! 

 

Vad gjorde vi inom STF Stockholm Nordost i december 

 
8 december samlades i vi ösregn vid Hägernäs station och vandrade runt 

Rönningesjön. Vi gjorde ett besök i Rönninge by och åt där vår medhavda matsäck. 

STF bjöd på värmande glögg (behövlig!) och lussebullar. 

 

 

Så en liten försmak på vad som bjuds framöver: 

 
19 januari hade vi tänkt att besöka Villa Mittag-Leffler 

i Djursholm men det är INSTÄLLT.  Villa Mittag-

Leffler-institutet har omorganiserats och har meddelat 

att de inte längre tar emot besök. 

 

 

22 januari kl. 13.00 samlas vi vid Käppalaverket, ”entré 

studiebesök”, Södra Kungsvägen 315 på Lidingö, 

alldeles vid Lidingöbanans station Gåshaga.  

En favorit i repris! då vi återigen gör ett intressant 

studiebesök på Käppala, Lidingö, det stora reningsverket 

som tar hand om avloppsvattnet från mer än en halv 

miljon människor. Anmälan till 

thomas.malmsten@gmail.com, senast 13 jan. 

Pris Medlem: 20 kr, icke-medlem: 50 kr 
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10 februari besöker vi riksdagshuset för att utröna vad de egentligen gör där. 

Riksdagsledamoten Per Lodenius hälsar oss välkomna och guidar oss runt i 

Riksdagshuset och besvarar allas funderingar. 

Kl.18.15 samlas vi utanför Riksdagshusets entré på Riksgatan. Anmälan: till 

britt.engdahl@gmail.com, tel 0708-741584 senast 3 febr. Deltagarantalet är 

begränsat. 

Pris: Medlem: 30 kr, icke-medlem: 50 kr 

 

 

20 februari har vi årsmöte i rådhuset i Vaxholm som börjar kl. 18:30 med föredrag 

av Gunnar Lind om Rysshärjningarna mot Stockholms skärgård. Därefter 

sedvanliga årsmötesförhandlingar.  

Alla är välkomna att närvara och gärna komma med förslag och idéer. 

Anmälan till hanswaldeback@yahoo.se senast 15 februari. 

Gratis 

 

Hela vårens program bifogas och där kan ni läsa om alla vårens 

aktiviteter 
 

- * * * -  

 

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

kommuner. Programmet finns också utförligare beskrivet på vår hemsida som du 

når på nedanstående adress:  

www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost 

 

Besök gärna vår hemsida regelbundet! Du får 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.   

 

- * * * -  

 

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

stfstockholmnordost@stfturist.se 

 

 - * * * -  

 
 

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