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Hej STF-vänner! 

 

 

Coronan gör att det är svårt att göra det vi hade tänkt oss men 

Luciavandringen gjorde vi i alla fall i december. 

 

Det som är planerat framöver är helt beroende på FHM:s rekommendationer: 

 

Men först: STF Stockholm Nordost söker förstärkning till styrelsen  

Vill du vara med och bidra till utvecklingen Stockholm Nordost – din lokalavdelning 

inom STF? När många har fått hålla sig hemma under pandemin och det 

förhoppningsvis blir normalt igen kan man förvänta att det blir ett sug efter att 

komma igång igen med våra program och aktiviteter.  

Valberedningen, som består av Gunilla Lundberg, Thorbjörn Odsjö och 

sammankallande Anita Andersson, vill gärna ha kontakt med medlemmar med 

synpunkter på eller förslag för styrelsearbetet – kanske har du själv möjlighet att 

ställa upp eller känner någon som du tycker skulle vara lämplig.  Det kan gälla en 

post som ordinarie ledamot eller som suppleant. Hör av dig till 

anita.andersson40@gmail.com så ringer någon av dem upp. 

 

December – Lucia/konstvandring.  

Årets Luciavandring 12 och 13 december var förlagd till Åkersberga och utstakad 

genom centrum samt utmed kanalen. Pga. Coronaläget delades gruppen upp på 2 

dagar. Lördagsvandrarna klarade sig från regn även om vi hade mörka och tunga 
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moln på himlen. På söndagen kom paraplyerna fram, men inga sura miner för det. 

Österåkers kommun kan med stolthet visa fina och tänkvärda konstverk. Många 

konstnärer har bott eller bor i vår kommun. Efter en dryg timme var vi framme vid 

det gamla Tingshuset på Norrö. Där möttes vi av Slöjdgillets ordförande som 

serverade varm glögg och berättade om huset och föreningen som driver det, samt 

skolmuseet på övervåningen. Vi åt vår matsäck i köket vid en sprakande brasa från 

husets spis. Återvägen till byn gick utmed den andra sidan av kanalen med ytterligare 

konstverk att beundra.  

 

23 januari – Konstvandring. Repris av förra årets luciavandring som snabbt 

fulltecknades. Vi utgår från Åkersberga. Vi går utmed kanalen, passerar den gamla 

slussen, hembyggdsparken, den nyrenoverade slussvaktarbostaden samt flera statyer 

(https://www.osteraker.se/upplevagora/kultur/konst.4.71fcf4251429dfd2f5ca0f.html)

. Vi går vidare mot Norrö och det gamla Tingshuset med anor från 1600-talet (ca 4 

km). För den som vill så finns det efter 1 km buss från Oxenstjärnas väg som 

(kanske) går två gånger per timme mot Åkersberga station. Ta med matsäck. 

Samling: Åkersberga station, nära Pressbyrån, 11:00 

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr icke medlem 

Anmälan senast: 16/1 till ingalillt@hotmail.com 0708-10 26 40 

18– februari – Årsmöte STF Stockholm Nordost. Årsmötet 2021 skulle 

ursprungligen hållas i Täby. Rådande omständigheter tyder på att ett fysiskt möte 

inte är lämpligt utan i stället kommer årsmötet att hållas på annat sätt. Exakt hur 

kommer att annonseras senare. 

Visning av Dramaten. Inställt 

 

Guidad visning av Riddarhuset. Inställt 

 

Vi rekommenderar att genomföra egna utomhusaktiviteter. Det finns många tips på 

de olika kommunernas hemsidor:  

Täby: https://www.taby.se/fritid-och-kultur/natur-och-parker/vandringsleder-och-

strovomraden/ 

Vallentuna: https://www.upplevvallentuna.se/sv/utflyktstips/ 

Danderyd: https://www.danderyd.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-

friluftsliv/friluftsliv-och-motion/vandringsleder/ 

Waxholm: https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/uppleva-och-gora/idrott-

motion-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/elljusspar-och-vandringsleder.html 

Österåker: 

http://www.osteraker.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/

motionssparochvandringsleder.4.71fcf4251429dfd2f5c98d.html 

 

Några andra förslag: 

https://minkarta.lantmateriet.se/  

https://swemaps.se/sv/roslagsleden/karta 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se 

https://app.raa.se/open/fornsok/ 

https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ 

https://www.osteraker.se/upplevagora/kultur/konst.4.71fcf4251429dfd2f5ca0f.html
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- * * * - 

 

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

kommuner. Program för våren 2021 ligger ute på vår hemsida, som du når på 

adressen: www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost 

Där får du 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.   

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 

där STF är medlemsorganisation. 

- * * * -  

 

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

stfstockholmnordost@stfturist.se 

För styrelsen 

Stefan Wångstedt 
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