
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev maj 2021 
 

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. 

 

14 april målade vi Roslagsleden 

Vi började vid Karby gård och gick till Käringsjön. Under 

kunnig och entusiasmerande ledning gick vi och målade i 6 

timmar! Vi hann med en kaffepaus. 
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Planerade aktiviteter framgent  

 

5 maj skulle vi ha fått en guidad visning av Slussenprojektet men det har ställts in. 

Projektet lär hålla på till 2025 så vi får nog tid att genomföra besöket senare. 

 

11 Maj Vandring runt Angarnssjön 

Vi vandrar, dryg en halvmil, runt Angarnssjön och 

njuter av landskapet, blommande hagmarker och inte 

minst alla de fåglar som finns här. Här finns också en 

hällristning som låg vid den dåvarande havsviken och 

som föreställer två hästar och två skepp. Ta med 

matsäck. 

Fulltecknat 

 

25 maj skulle vi besökt Stockholms Förgyllning och 

Bildhuggeri men det har ställts in och återkommer 

sannolikt i höst. 

 

29 maj Utflykt till Ängsö Nationalpark 

En av initiativtagarna till nationalparken var Ivar 

Afzelius, som sedan 1909 varit nationalpark. Efter 

många förändringar genom historien förvaltas numera 

Ängsö av länsstyrelsen. Vi vandrar i ett vackert 

odlingslandskap med fåglar och fantastisk 

blomsterprakt i en del av Roslagens innerskärgårdar. 

Ta med mat och dryck för hela dagens utflykt. 

Fulltecknat 

 

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. 

Samling: kl. 11.00 utanför Naturum, Stendörren. 

Anmälan: senast 29 maj till gerd.wiklund@gmail.com 

Pris: Medlem: 80 kr Icke-medlem: 100 kr  

 

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 
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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 

 

- * * * - 

 

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 

 


