
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev juni 2020 
 

Hej STF-vänner! 

 
17 maj hade vi prästgårdsvandring. Vi vandrade ca 

3 km längs naturstigen i naturreservatet genom 

örtrika hagmarker förbi bronsåldersrösen och 

järnåldersgravar. 

 

7 juni gör vi en cykeltur kring Vallentunasjön 

Vi kombinerar kulturhistoria med motion. 

Sammanlagt cyklar vi ca 30 km och tittar på 

runstenar som restes av tre – fyra generationer av 

betydelsefulla släkter som bodde kring 

Vallentunasjön för 1000 år sedan.  

Samling kl 09.30 vid parkeringsplatsen Karby 

Gård, Karbygårdsvägen 1. Anmälan senast 3 juni 

till Karl Hellström, karl.hellstrom@telia.com.  

Pris: Medlem: 20 kr, Icke-medlem: 50 kr  

 

Utflykt till Ängsö Nationalpark 14 juni 

INSTÄLLD 
Båtresa till Lidingö 15 augusti INSTÄLLD 

 

22 augusti paddlar vi kajak i vackra Roslagens 

skärgård. Vi samlas kl 9.00 hos Kajak och Uteliv 

vid Gräddö brygga utanför Norrtälje. Tillsammans 

med en guide ger vi oss ut på en tre timmars tur. Ta 

med matsäck.  

Anmälan senast 16 augusti till 

cathrin.wisen@gmail.com.  

Pris: Medlem: 300 kr, Icke-medlem: 500 kr  

 

 

 
- * * * - 

Andra tips på kartor för vandringar: 

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

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se 

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

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

 
För att uppmuntra till vandringar kan vi till medlemmar i STF Stockholm Nordost 

erbjuda rabatter på Gunnika Isaksson-Luttemans böcker om vandringar. Exempelvis 

boken om Vandra Roslagsleden kan beställas till det facila priset 225 kr och hennes 

https://swemaps.se/sv/roslagsleden/karta
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://app.raa.se/open/fornsok/
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/
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nyutkomna bok om Vandra i Stockholms skärgård till priset av 275 kr. Men ni 

MÅSTE beställa direkt till författaren genom att skicka e-post till 

info@52adventures.se och ange adress och medlemsnummer i STF. 

 

Besök vår hemsida regelbundet som du når på nedanstående adress: 

https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stfstockhol

m-nordost/  

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 

För styrelsen 

Stefan Wångstedt 

 

 - * * * -  
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