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Hej STF-vänner! 

 

I april genomfördes inga aktiviteter pga. covid-19. 

 

Så en försmak det lilla som bjuds i maj. Kommande månader får vi återkomma till i 

nästa månadsbrev. Vi rekommenderar att genomföra egna utomhusaktiviteter. Det 

finns många tips på leder hos 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/friluftslivochmotio

n/motionssparochvandringsleder.4.71fcf4251429dfd2f5c98d.html 

 

Några andra förslag: 

Lantmäteriet: https://minkarta.lantmateriet.se/ som också kan skrivas ut på papper 

och ta med sig. 

Dessutom kryllar det av leder på OpenStreetMap som kan köras i många 

mobilappar. 

Det finns också rätt många böcker med tips på utflykter. 

 

Vandring Bogesund INSTÄLLT men en motsvarande vandring med Lennart 

Lenke kommer genomföras i samband med Vandringens dag 12 september. Ny tid 

och samlingsplats meddelas senare. 

 
17 maj har vi prästgårdsvandring. Begränsat 

deltagarantal, max 10 deltagare. Vi vandrar ca 

3 km längs naturstigen i naturreservatet genom 

örtrika hagmarker förbi bronsåldersrösen och 

järnåldersgravar. Kanske vi ser den sällsynta rosa 

backsippan och bävern som har flyttat till den 

nästan helt igenvuxna Prästgårdssjön. Samling kl. 

10.00 vid järnvägsstationen i Täby Kyrkby 

Anmälan till Karl Hellström 

karl.hellstrom@telia.com senast 15 maj. 

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

 

Åkersberga trädgårdssällskap INSTÄLLD visning och guidning i trädgård och 

växthus. Är dock öppet för den som på eget bevåg tar sig dit. 
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- * * * - 

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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