
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev mars 2022 
 

Hej STF-vänner! 

 

Tillvaron med Corona har komplicerat vår planering. Vi hoppas det lugnar ner sig men försäkerhets skulle 

ombedes ni konsultera vår hemsida www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost för eventuella 

förändringar. 

 

Kommande aktiviteter 

 

16 mars - Stockholms Förgyllning & Bildhuggeri AB 

Prova på såväl förgyllning som bildhuggeri under besöket. Vi 

blir guidade av Lotta Nilsson och Christer Björkman, som 

berättar om sina hantverk.  

Samling Upplandsgatan 60, 18:00 

Anmälan: senast 9 mars till ulla.giertz@gmail.com, tel. 070-

605 30 18 

Kostnad: 240 kr medlem, 280 kr ej medlem  

Kostnaden inkluderar guidning och vin med tilltugg. 

 

21 mars - Årsmöte STF Stockholm Nordost  

Måndagen den 21 mars kl.18.30 samlas vi i Lokalen Lyktan, Lyktgränd 

2-4, i närheten av Täby centrum för sedvanligt årsmöte. Efter årsmötet 

berättar Ragnar Strandberg från Täby Hembygdsförening om den s.k. 

Korvlinjen, en befästningslinje som byggdes i början av 1900-talet och 

som skulle skydda Stockholm mot angrepp.  

Anmälan: Senast 13 mars till hanswaldeback@yahoo.se.  

Gratis 

 

6 april - Måla/förbättra någon vandringsled 

STF Stockholm Nordost fortsätter även i år att förbättra markeringarna 

på någon vandringsled. I år i Österåkerstrakten. Vi går ca 5 kilometer. 

Ta med matsäck. Färg och penslar tillhandahålls. Vill du hjälpa till?  

Anmälan och information: Hans Waldebäck, 

hanswaldeback@yahoo.se, tel. 070-3242889 

Gratis 

 

4 maj - Slussenprojektet 

Vi får en presentation av Slussenprojektet, som beräknas pågå 

till 2025. Det blir bildvisning och genomgång av projektet med 

Skanskas biträdande projektchef Ann Blixt. Begränsat 

deltagarantal.  

Anmälan: Senast 27 april till ulla.giertz@gmail.com, tel. 070-

605 30 18 

Samling: Katarinavägen 17 , 16:00 

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr ej medlem  
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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  

 

 

Visning av Dramaten och Guidad visning av Riddarhuset har vi inplanerat under våren. Besök vår 

hemsida (www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost) för att få information om när (och 

om!). 

 

- * * * - 

 

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 synpunkter skriv gärna ett mail till oss  

stfstockholmnordost@stfturist.se 

För styrelsen 

Stefan Wångstedt 
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