
 

 

Hej medlemmar, 

 

Vårljuset gör entrè men temperaturen i övrigt speglar inte precis vårens ankomst 

men enligt vädergudarna på TV skall temperaturen stiga något i slutet av veckan.  

Bara att bita ihop och jobba hårt med höstprogrammet (?!!!!!) som vi dragit igång. 

 

• Den 6/3 gjorde vi ett besök på HAMN Historiearvsmuseet i Nacka. En verkligt bra 

guide, Malin Liedberg, gjorde besöket verkligen intressant. Nu vet vi vad slaget 

vid Baggensstäket innebar för Sveriges historia. Gör gärna ett besök där när det är 

vackert väder och njut av omgivningen. Utmärkt restaurang. 

Mitt emot i samma byggnad kommer leksaksmuseet att öppna i maj månad. 
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• Den 21/3 gjordes ett besök på De Laval och Hamra Gård. Också här bidrog guiden 

Chloe Koutouzou till en bra totalupplevelse. Vädret var utmärkt om än en smula 

kallt. Ett internationellt högteknologiskt företag med ett levande jordbruk mitt i 

Tumba. Tänka sig! 

Speciellt roligt var att vi hade deltagare från Stockholm Nordost, Stockholm och 

Uppsala. Ett verkligt bra exempel på ABC-samarbete. Hoppas på mera sådant 

framöver.  

Vi har en träff i ABC i slutet av april för att presentera för varandra vilka 

programidèer vi har för hösten 2018. 

För de som är intresserade av kosläppet går det av stapeln 28/4. Håll utkik i 

lokalpressen beträffande klockslaget. 
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Vi fick studera djuren bakom glasvägg så att säga. 
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Den pampiga entrèhallen till Stora Ladugården från början av 1900-talet. 
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Framför oss har vi 11/4 ”Sten Bergman- min morfar” som tyvärr är fulltecknat. 

Bara att hoppas på återbud. 

 

Däremot finns det platser kvar till ”SRV.s anläggning Gladö Kvarn”. Passa på att 

se vart dina sopor tar vägen. 

 

Till Mikroskopi:n 26/4 kan vi ta emot ytterligare två nyfikna besökare. 

 

Hare Krishna Templet på Korsnäs gård 5/5 är fulltecknat. Här är det också bara att 

hoppas på återbud. 

 

Det var allt för denna gången. I mitten av maj kommer det sista nyhetsbrevet för 

vårsäsongen. 

 

 

 

För mer information se även vår hemsida 

www.svenskaturistforeningen.se/stfbotvid. 

 

Hälsningar 

Styrelsen i STF Botvid 
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