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Hej STF-vänner! 

 

Coronan krånglar till det men håll tummarna för framtiden. Vi uppmanar er 

att hålla reda på förmaningar från myndigheterna. De förefaller kunna 

förändras rätt snabbt. 

 

 

11 Maj vandrade vi runt Angarnssjön 

Vi vandrade en rätt dryg halvmil runt Angarnssjön och njöt av 

landskapet och fåglarna i strålande väder. Vi tittade också på den stora 

hällristning som föreställer två hästar och två skepp. Dessutom visade 

rikets flygvapen upp sina 3 flygplan som for förbi på låg höjd i ett 

fullständigt öronbedövande oväsen. Man kan undra vad fåglarna tyckte 

om detta!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utflykt till Ängsö Nationalpark blev tyvärr inställt 
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Planerade aktiviteter framgent  

 

5 juni besöka Stendörren 

Sundet Stendörren är en viktig passage för båtar. Fornlämningar antyder att 

vikingarna använde passagen. År 1270 omnämns platsen i en dansk 

farledsbeskrivning. Här är den svenska skärgårdens säregna och vackra natur mer 

komprimerad och lättillgänglig än vanligt. Området kring Stendörren kan betecknas 

som ett paradis för den som utan båt vill uppleva skärgården. Man kan vandra långt 

på hängbroar från ö till ö. Fågellivet är rikt med ett 60-tal arter. Ett Naturum byggt 

med formen av en fiskgjuse har en fast utställning. Vi vandrar runt med guide, ca 1,5 

timmar, men en längre vistelse utöver det rekommenderas. Utomordentligt läge för 

picknick! En aktivitet tillsammans med STF Södra Uppland. 

Fulltecknat 

 

13 juni Åkersberga trädgårdssällskap 

Visning och guidning i trädgård och växthus. I trädgården, 

som drivs enligt ekologiska principer, finns bl. a. 

köksträdgård, frukt- och bärträdgård, örtagård, gammaldags 

rosor, rabatter för perenner, sommarblommor, rododendron, 

pioner och rosor. Möjlighet till fika på Länsmansgården strax 

bredvid.  

Samling: Vid visningsträdgården, Kantarellvägen 12 , 13:00 

Anmälan: senast 7 juni till hanswaldeback@yahoo.se, tel. 070-324 28 89 

Pris: Medlem: 50 kr Icke-medlem: 80 kr. 

 

29 augusti Klimatvandring Hagaparken-Brunkebergstorg 

Vi vandrar ca 6 km längs Stockholmsåsen från Hagaparken 

till Brunkebergstorg. Längs vägen letar vi upp lämningar 

från istiden när medeltemperaturen var 4 grader lägre än nu. 

Vi ser även hur man förbereder sig för ett varmare 

Stockholm. Turen beräknas ta drygt tre timmar. Ta med 

matsäck. 

Samling: Hagaparkens norra grindar, kl. 10:00 

Anmälan: senast 22 augusti till karl.hellstrom@telia.com 

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

 

16 oktober Danderydsbiennalen-Demokratijubileum 

Kulturvandring - Vad kan husen berätta? En vandring bland 

husen i Djursholm, både från samhällets ungdom och senare 

tidsepoker. Man har med eget fika, är beredd på att det kan bli 

backar och trappor att gå i och har kläder för väder. 

Promenaden blir c:a 3 km 

Samling: Samling busskuren vid Djursholms Torg, kl. 10:00 

Anmälan: senast 13 oktober till ulla.giertz@gmail.com, tel. 

0706-05 30 18 

Pris: Gratis för alla 

 

- * * * - 
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I höst kommer vi inte att komma med tryckt programfolder utan information om våra 

aktiviteter kommer att finnas i månadsbrevet och på vår hemsida, som når du på 

adressen: www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost 

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 synpunkter skriv gärna ett mail till oss  

stfstockholmnordost@stfturist.se 

För styrelsen 

Stefan Wångstedt 
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