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Månadsbrev mars 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. 

 

18 februari 2021 hade vi årsmöte 

Pga. Coronan fick det bli ett digitalt dito, som nog får betraktas som nödlösning. 

Digitala möten är ju svåra att få lustbetonade. 

Vid årsmötet valdes Jan-Erik Lagerwall och Maria Sköld in som nya 

styrelsemedlemmar: 

 
 

Maria: Jag är friluftsmänniska och nybliven pensionär. Jag åker skidor, rider och 

fjällvandrar, och har stuga i Grövelsjön. 

Jan-Erik: Jag gillar att vandra i all sorts natur, gärna i makligt tempo så man får tid 

att stanna upp och se djur och natur. Jag har arbetat inom försäkring nästan hela 

arbetslivet. Pendlar mellan husen i Skåne och Täby. Älskar hundar och kommer 

förhoppningsvis att skaffa hund igen till sommaren efter att varit utan i 5 år.  

 

När (om?) tillvaron återgår till det normala så får alla möjlighet att träffa de nya 

styrelsemedlemmarna och alla andra i föreningen i verkliga livet. Sedvanliga 

formalia från årsmötet finns på vår hemsida. 

 

 

Planerade aktiviteter framgent  

 

9 mars - Vandring längs Roslagsleden 



2 (3) 

Mellan vinter och vår vandrar vi den norra delen av etapp 6, från Bergshamra till 

Penningby. Vi reser med buss 620 från Åkersberga station till Bergshamra 

Brandstation. Där börjar vår vandring norrut på 

grusvägar och skogsstigar ca 9 km till Penningby 

vägskäl där det finns buss tillbaka till Åkersberga. 

De som önskar vandrar ytterligare 1 km vidare 

fram till slottet och tittar på utsidan samt parken. 

Åter retur till busshållplatsen som ligger på väg 

276. Längs vägen gör vi 2 raster. Ta med matsäck 

samt SL-kort för bussresan. 

Samling: Tisdag 9 mars kl. 10.40 vid Åkersberga station Anmälan: senast 5 mars till 

ingalillt@hotmail.com eller 0708-102640  

Pris Medlem: 20 kr Icke-medlem: 50 kr  

27 mars - Klimatvandring Hagaparken-Brunkebergstorg 

Vi vandrar ca 6 km längs Stockholmsåsen från Hagaparken 

till Brunkebergstorg. Längs vägen letar vi upp lämningar från 

istiden när medeltemperaturen var 4 grader lägre än nu. Vi ser 

även hur man förbereder sig för ett varmare Stockholm. 

Turen beräknas ta drygt tre timmar. Ta med matsäck. 

Samling: Hagaparkens norra grindar kl. 10.00 

Anmälan: senast 20 mars till karl.hellstrom@telia.com  

Pris Medlem: 20 kr Icke-medlem: 50 kr  

14 april Måla Roslagsleden 

STF Stockholm Nordost rustar upp genom att förbättra 

markeringarna på en del av Roslagsleden i Täby. Vi börjar vid 

Karby gård där det finns både parkering och busshållplats och 

sedan går vi ca 7 km söderut mot Danderyd. Ta med matsäck. 

Färg och penslar tillhandahålls. OBS lämplig klädsel för målning.  

Samling: vid Karby gård , 10:00, Anmälan: senast 10 april till 

hanswaldeback@yahoo.se, tel 070-324 28 89 

Pris: Gratis för alla 

Ett litet tips: Sportlovsvandra med Stadsmuseet 

https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2021/02/27/sportlovsvandra/ 

- * * * - 

Vår programfolder finns på våra normala utlämningsställen, bl.a. biblioteken i våra 

kommuner. Program för våren 2021, som bifogas, 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.   

https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2021/02/27/sportlovsvandra/
file://///192.168.11.110/Data/STF/Månadsbrev/2021/www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost
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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 
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