
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev maj 2022 
 

Hej STF-vänner! 

 

 

Under april skulle vi ha målat en del av Roslagsleden men det blev inställt. 

 

Kommande aktiviteter 

 

 

8 (ändrat från 7) maj – Korvlinjen 

Ragnar Strandberg från Täby hembygdsförening, som på 

årsmötet berättade om Korvlinjen, tar denna gång med oss 

ut i naturen och visar hur det ser ut i verkligheten. 

Korvlinjen var en befästningslinje som byggdes i början 

av 1900-talet och skulle skydda Stockholm mot fientligt 

angrepp. Den består av ett antal utspridda befästningsfort 

vilka fortfarande finns kvar. 

Samling: 8 maj kl. 11.00 vid Skavlötens friluftsgård 

Anmälan: Nu till hanswaldeback@yahoo.se tel. 070 324 

28 89  

 

 

10 maj - Östra Ryds kyrka 

Prästen Lena Walderfeldt berättar under ca 1 timme 

om kyrkan och alla de konstskatter som finns där. 

Därefter vandrar vi i omgivningarna och fikar på 

lämplig plats.  

Samling: Tisdag 10 maj kl. 9.30 utanför kyrkan  

Anmälan: Senast 3 maj till ingalillt@hotmail.com, tel. 

070-810 26 40 

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr ej medlem  

 

 

 

16 maj – Gröna kilars dag 

Närmare information kommer att läggas ut på 

hemsidan när tidpunkten närmar sig.  

Senaste datum för anmälan: 09  maj 

Samling: Anges senare 

Plats: Uppland 

För mer information och anmälan: Karl Hellström, 

karl.hellstrom@telia.com 
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19 maj – Filmstaden i Solna 
Vi får en promenad i Filmstadens filmhistoriska 

miljöer och vår guide berättar om hur denna plats 

blev Sveriges Hollywood och en av de mest magiska 

platserna i svensk filmhistoria. I slutet av guidningen 

går vi in i Klädlogehuset, som förr stod i direkt 

förbindelse med den vackra byggnaden Stora ateljén, 

numera riven. Sedan blir det uppdukat 

eftermiddagsfika i Portvaktsstugan och vi får se ett 

antal filmklipp ur klassiker som Körkarlen, 

Intermezzo, Hets m fl.  

Samling: Greta Garbos väg 3, Råsunda, Solna, 13:00 

Anmälan: Senast 12 maj till ulla.giertz@gmail.com, 

tel.070-605 30 18 

Kostnad: 75 kr medlem, 100 kr ej medlem  

 

 

22 maj – Vattentornets dag i Danderyd 

Den 22 maj kl, 13.00 återinvigs Djursholms 

Vattentorn, byggt 1890 och restaurerat 2021, av 

kommunfullmäktiges ordförande Boris von Uexkull. 

Plats; Utanför och inuti Vattentornet, 

Ett samarrangemang med Djursholms Forntid och 

Framtid. Mer information på 

https://fslarkiv.se/danderyd/ 

 

- * * * - 

 

På vår hemsida (https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-stockholm-

nordost/) 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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