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Månadsbrev juni 2019 
 
Hej STF-vänner! 
Vad hände i maj förutom att kompositören av musikhistoriens, enligt BBC, 
skabrösaste verk (Pompeas bröllop) fyllde 450 år, nämligen Monteverdi. 
 
 
Skandalen på Bogesund 5 maj. 
Bogesund är något som månadsbrevsförfattaren från sin ungdom 
bara minns som alkoholistanstalt men som uppenbarligen är mycket 
mer vilket Lennart Lenke berättade om under en trivsam vandring 
kring slottet. För de som inte var med finns rätt mycket att läsa om 
slottet på Wikipedia. 
 
 
Nora runstenar 12 maj 
Francisca Sieurin-Lönnqvist och Peter Schenling genomförde en 
intressant guidning om Nora Runstenar fram till Kvarnparken. En 
lärdom var att om man vill ha en ståtlig gravsten så får man nog fixa 
den själv medan man lever. Man kan notera att landhöjning (4 
mm/år) har förändrat strandlinjen 
 
 
Vattentornets dag 18 maj 
Vattentornet i Djursholm har månadsbrevsförfattaren åket förbi säkert 
tusentals gånger men aldrig tidigare varit närmare. Monica Frumerie visade 
och berättade med inlevelse om Vattentornets tillkomst, funktion och 
historia. 
 
 
Aktiviteter i juni  
 
1 juni: Vårvandring och vilda växter” 
Lördagen den 1 juni vandrar vi ca 6 km på Norra Djurgården  
från Hjorthagen via Husarviken, Stora skuggan och Lappkärret.  
På vägen tittar vi på intressanta och nyttiga växter. Hemfärd med  
buss 50 eller T-bana Universitet.                                                                                                                 
Samling kl.11 vid T-bana Ropsten. Välj utgången mot Hjorthagen.  
Ta med matsäck! 
 
13 juni: visning av ”guldhuset” (Täby nya 
kommunhus). 
Den 13 juni kl. 18.00 samlas vi i foajén till kommunhuset i Täby, 
Esplanaden 4 för att få en guidning genom huset i tid och rum av 
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kommunalrådet Annica Nordgren. Kvällen avslutas med ”fika” och vi avnjuter 
utsikten från terrassen på ”Guldhuset”. 
 
16 juni: Segla med Viking Plym. 
Bli viking för en dag och segla med Viking Plym, Världens 
äldsta vikingaskepp. Med enkla verktyg kunde de gamla 
vikingarna bygga suveräna skepp. Här i svearnas land var 
inte skeppen så stora men avgörande i deras liv, som de 
seglade helt utan sjökort och bara med hjälp av ett primitivt 
”solbräde” som stöd. Vi är ute 4-5 timmar. Ta med matsäck, 
regnkläder och flytväst om du har. Samling kl.9.00 vid  
C-Bryggan i Viggbyholms  båtklubb.  
Deltagantalet är starkt begränsat. 
 
Se mer om höstens program i med detta månadsbrevs bifogade preliminära 
programfolder. 
För övrigt hänvisar vi till vår hemsida där du får mer information och vi 
kompletterar med ytterligare aktiviteter och eventuella förändringar under 2019.: 
(www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost) och till kommande 
månadsbrev från STF Stockholm Nordost. 

- - 
- * * * -  

För frågor, idéer, förslag eller andra synpunkter skriv gärna ett mail till oss  
stfstockholmnordost@stfturist.se 

 
 - * * * -  

 
På vår hemsida kan du också länka dig till STF:s andra 
lokalavdelningar och där ta del av deras utbud av aktiviteter. 
Tillsammans hälsar vi dig välkommen att uppleva natur- kultur- och 
friluftsaktiviteter med oss i STF under 2019.   
 

Hälsningar från styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


