
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev Februari 2019 
 

Hej STF-vänner! 

Får jag börja med att ställa en kulinarisk fråga? Vad tycker ni om följande meny?  

• Lammfilé i chokladsås 

• Potatis- och aubergingratäng 

• Löktårta 

• Suzzinitårta 

• Melonsallad 

• Saltbröd från Camargue 

• Färskost med oliver & soltorkade tomater 

Det var den menyn som 10 glada amatör-STF-kockar lagade tillsammans med 

vandrarhemsvärden Andreas Lindell på Bogesunds slottsvandrarhem den 20 

januari som inledande aktivitet på STF-året 2019. ”Fransk matlagning á la 

Bogesund”. 

Jag kan berätta att denna lunchbuffé smakade alldeles utmärkt. När den sedan 

avnjöts i trevlig samvaro och tillsammans med Andres berättelser och historier från 

vandrarhemmet, som en gång i tiden var rehabiliteringshem för alkoholister, och 

dess ”kunder” och från slottet och omgivningen kring Bogesund. Andreas berättade 

bl.a. att det en gång i tiden fanns långt gångna planer på att anlägga ett stort 

köpcenter med höga hus och förbindelse via en bro från Lidingö. Som tur var blev 

dessa planer aldrig satta i verket vilket gör att det fortfarande är en underbar natur 

kring slottet och vandrarhemmet. 

 

             Andreas Lindell   Full aktivitet i köket 

 

Förhoppningsvis får vi möjlighet att upprepa matlagningsaktiviteten på Bogesund 

ett annat år och då gäller det att passa på att ta tillfället i akt att anmäla sig.  

För de som önskar veta lite mer om Bogesund kan vi rekommendera vår aktivitet 

den 5 maj då Lennart Lenke lyfter på locket till ”Skandalen på Bogesund”. 
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Nästa aktivitet för våren inträffade två dagar senare då vi gjorde ett "Skit"-

intressant besök i Käppala reningsverk. 
Den utmärkta guiden Ellinor Nilsson berättade om Käppalaverket som invigdes 

1969, som jobbar för renare sjöar och skärgård, som underhåller en 65 km lång 

tunnel med pumpstationer, som tar emot i genomsnitt 7 fulla badkar med 

avloppsvatten i sekunden (!), som renar 50 miljoner kubikmeter avloppsvatten per 

år från ungefär 700.000 människor i elva kommuner norr och öster om Stockholm. 

 

Som kuriosa berättade Ellinor att det största  

föremål som fiskats upp vid ankomsten till 

reningsverket är en barncykel. 

Reningsprocessen i Käppalaverket innefattar   

fem huvudsteg: grovrening, försedimentering,   

biologisk rening, eftersedimentering och sand- 

filtrering. 

Slammet som blir kvar efter reningen används  

som gödsel av lantbrukare. Biogasen som  

utvinns i Käppalaverkets rötkammare förädlas  

till bränsle till bussar och energin i det renade 

avloppsvattnet omvandlas till fjärrvärme. 

Det renade vattnet släpps sedan ut i Östersjön. 
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Efter den inledande presentationen i hörsalen och påtagning av skyddsvästar följde 

en drygt timslång vandring i det i berget insprängda reningsverket med guidning av 

Ellinor Nilsson. Bilderna nedan får illustrera lite av vad vi fick se.  

 
Ellinor Nilsson 

 

 
 

  

 

Hoppas att de slipper 

använda denna 

frälsarkrans i  

detta vatten. 

 

Tur kanske att den 

finns i alla fall!! 

 

…om olyckan skulle 

vara framme. 

 

 

Denna aktivitet blev kraftigt övertecknad och ändå deltog 32 personer, så vi kan 

med säkerhet räkna med att detta besök kommer att återkomma. 
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STF vill värna om miljön och därför vidarebefordrar vi några tänkvärda tips som vi 

fick med oss från Käppala. 

 

Släng skräp i en papperskorg. 

Spola inte ner skräps i toaletten och tänk på att det bara är 

toalettpapper som är tillverkat för att lösas upp snabbt. 

Torka bort fett ur stekpannor och kastruller. 

Häll inte ut matolja och fett i avloppet. 

Lämna tillbaka läkemedel till ett apotek. 

Spola inte ner läkemedel i avloppet. 

Städa, tvätta och diska miljöanpassat. 

Använd miljömärkta rengörings-, tvätt- och diskmedel. 

Måla miljöanpassat. 

Häll inte ut färg, lösningsmedel och annat farligt avfall i avloppet. 

Tvätta bilen i en biltvätt. 

Tvätta inte bilen på en asfalterad gata. 

Välj kläder utan miljöfarliga ämnen. 

Undvik att köpa kläder och textilier som innehåller miljöfarliga och 

svårnedbrytbara ämnen. 

 

Så till februari månads aktiviteter: 

 

Vad gör man i riksdagen, egentligen? - Besök Riksdagshuset! 

Måndagen den 11 februari kl. 18.15. 
 

För 100 år sedan fick vi allmän rösträtt  

till Sveriges riksdag. Riksdagsleda- 

möterna är till antalet 349 och leds av  

en talman. Riksdagsledamoten Per  

Lodenius guidar runt i riksdagshuset  

som rymmer mycket historia och  

mycket förväntningar.  

 

Samling måndagen den 11 februari 

kl. 18.15 utanför Riksdagshusets entré  

på Riksgatan.  

Anmälan senast den 4 februari till Britt 

Engdahl, britt.engdahl@gmail.com eller 

telefon 0708-741 584. 

Deltagarantalet är begränsat.  

Kostnad: 30:- för medlem och 50:-  för icke medlem. 
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Årsmöte 2019 i Kulturhuset Vallentuna. Tisdagen den 19 februari 

kl. 18.30 

Alla hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte med STF Stockholm Nordost tisdagen 

den 19 februari 2019 kl. 18.30 i Vallentuna kulturhus. Efter årsmötesförhand- 

lingarna bjuds vi på en jazzkonsert med Tommy Larsson Quartet.  

 

Vi håller nu på att sammanställa alla  

handlingar inför årsmötet och alltefter 

som de blir klara kommer de att 

läggas ut på STF Stockholm Nordosts 

hemsida  

(www.svenskaturistforeningen.se/ 

stfstockholmnordost)  under rubriken  

Dokument.  

Vi hoppas att många medlemmar tar 

tillfället i akt att besöka årsmötet och 

titta närmare på kulturhuset och även 

ta del av gratiskonserten.  

Samling: Vallentuna kulturhus i 

Vallentuna Centrum, tisdagen den 19 februari kl. 18.30 

Kontaktperson och anmälan: Marianne Arnetz, m_arnetz@yahoo.se eller telefon 

073-930 02 47.  

Årsmötet inkl. jazzkonserten är kostnadsfri. 

 

Ölprovning i Roslags Näsby. Torsdagen den 21 februari kl. 16.00 
 

Den 21 februari kl. 16.00 beger vi oss till RNB, Roslags Näsby Bryggeri, 

Pentavägen 5A i Täby. Vi kommer att bli invigda i konsten att brygga öl och får se 

hur tillverkningen av det lokala ölet sker. Dessutom kommer vi att lära känna 

skillnaden på olika ölsorter och även provsmaka dessa.  

• Samling: Roslags Näsby 

Bryggeri, Pentavägen 5A i Täby 

torsdagen den 21 februari, 

klockan 16:00  

För mer information och 

anmälan: Thomas Malmsten, 

thomas.malmsten@gmail.com 
eller telefon 070-320 34 00. 

Senast den 13 februari. 

Deltagarantalet är begränsat 

Kostnad: 200:- för medlem och 

250:-  för icke medlem. 

 

http://www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost
http://www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost
mailto:%20thomas.malmsten@gmail.com
mailto:%20thomas.malmsten@gmail.com
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Elden är lös.  Tisdagen den 26 februari kl.10.00. 
 

Studiebesök på Vallentuna brandstation. 
  

Vi får höra om brandmännens vardag,  

att släcka eld, göra materialvård, sköta  

bilarna och tillhörande rutiner.  

 

Samling: Vallentuna brandstation,  

Angarnsvägen 1, Vallentuna 

26 februari kl. 10.00 

För mer information och anmälan:  

Thomas Malmsten, telefon 070-320 34 00  

eller  thomas.malmsten@gmail.com  

senast den 18 februari. 

Kostnad: 20:- för medlem och 40:-  för icke medlem 

Barn upp till 12 år gratis.  

Detta är en aktivitet på sportlovet, så varför inte ta med barn och barnbarn på en 

spännande aktivitet. 

 

 

Så en liten försmak på vad som bjuds i mars: 

Nationalmuseum i nytt ljus. Lördagen den 2 mars 
kl.11.45. 

 

Nationalmuseum har 

återinvigts efter 5 års 

totalrenovering. Större, 

ljusare, vackrare! Guiden 

berättar hur den stora 

renoveringen gått till.  

• Samling: Nationalmuseum,  

• vid ingången, Södra 

Blasieholmshamnen, lördagen 

den 2 mars klockan 11:45  

För mer information och 

anmälan: Gun Abrahamsson st.benhamra@gmail.com eller telefon 0735-622 549. 

Anmäl senast måndag den 25 februari 

Kostnad: 150:- för medlem och 180:- för icke medlem. 

 

 

 

mailto:%20thomas.malmsten@gmail.com
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Vårprogrammet i STF Stockholm Nordost 2019 
Nedan följer en översikt över vårens program från STF Stockholm Nordost. För 

mer information om dessa aktiviteter hänvisas till vår hemsida och till kommande 

månadsbrev från STF Stockholm Nordost. 

 

11 februari:  Vad gör man i riksdagen, egentligen?  

Besök riksdagshuset! 

Riksdagsledamoten Per Lodenius hälsar inifrån Riksdagshuset  

att han självklart möter upp för att guida runt i Riksdagshuset  

som rymmer så mycket historia och förväntningar. Deltagarantalet  

är begränsat. Samling måndagen den 11 februari kl. 18.15 utan- 

för Riksdagshusets entré på Riksgatan. 

 

19 februari:  Årsmöte i Kulturhuset i Vallentuna med  

jazzkonsert.             

Alla hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte med STF Stockholm  

Nordost, tisdagen den 19 februari 2019, kl. 18.30 i Vallentuna  

kulturhus. Efter årsmötesförhandlingarna bjuds vi på en jazz- 

konsert med Tommy Larsson Quartet. 

 

21 februari:  Ölprovning i Roslags Näsby. 

Torsdagen den 21 februari kl.16.00 beger vi oss till RNB, Roslags  

Näsby Bryggeri, Pentavägen 5A i Täby.   

Vi kommer att bli invigda i konsten att brygga öl och får se hur 

tillverkningen av det lokala ölet sker. Dessutom kommer vi att lära 

känna skillnaden på olika ölsorter och även provsmaka dessa.  

 

26 februari:  Elden är lös. 

Tisdagen den 26 februari besöker vi brandstationen i Vallentuna. Vi får höra om 

brandmännens vardag, att släcka eld, göra materialvård, sköta bilarna och 

tillhörande rutiner.  

Samling kl. 10 vid brandstationen, Angarnsvägen 1 i Vallentuna.  

  

2 mars:  Nationalmuséum i nytt ljus –en guidad visning. 

Nationalmuseum har återinvigts efter 5 års totalrenovering. Större, ljusare, 

vackrare!  Guiden berättar hur den stora renoveringen har gått till.     

Samling lördagen den 2 mars kl.11.45 vid ingången, Södra Blasieholmshamnen. 

 

19 mars:  Besök på Hallwyiska muséet.   

Tisdagen den 19 mars kl 13.00-14.30.Vi samlas kl. 12.45,  

Hamngatan 4, för att sedan få en guidad tur runt i museet.  

Här hölls stora fester i början av 1900-talet, där Stockholms  

societet samlades till fest och flärd, ostron, champagne och 

fjortonrätters menyer. Idag kan vi beskåda Wilhelmina von  

Hallwyis stora samlingar av dyrbara antikviteter. 
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13 april:  I Elsa Beskows fotspår. 

Lördagen den 13 april kl.11.00 samlas vi vid Djursholms  

torg, Vendevägen, för att följa med guiden, antikvarie  

Ingrid Dyhlén-Täckman i  Elsa Beskows fotspår från  

Djursholms torg till Ekebysjön. Det var i dessa trakter  

som tant Grön, tant Brun, tant Gredelin och farbror Blå  

m.fl. sagoberättelser skapades av vår stora illustratör och  

barnboksförfattare för 150 år sedan och kanske vi kan  

förnimma sagogestalterna återigen. Vid Ekebysjön intar  

vi vår medhavda matsäck. 

 

28 april:  Båtfärd till Nacka strand, vandring tillbaka till Stockholm. 

Vi tar båten Sjövägen 80 till Nacka strand och vandrar sedan längs vattnet tillbaka 

till Åsöberget på Södermalm. Vi passerar bl.a. Svindersvik, Kvarnholmen, Saltsjö 

kvarn och Danviken. Ca 6 km. Ta med matsäck! 

Samling: kl.10.45  vid  Nybrokajen.  

 

5 maj:  Lennart Lenke lyfter på locket till ”Skandalen Bogesund” 

Tillsammans med hembygdsförfattaren Lennart Lenke vandrar vi till sex olika 

torpställen som alla har en koppling till ”Skandalen Bogesund” en slinga på cirka 

4-5 kilometer på vägar, stigar och i stiglös terräng i skogen. Vi letar fram rester 

från torp och källargropar och Lennart berättar torpens historia och kopplingen till 

”Lex Bogesund”. Samling vid STFs slottsvandrarhem kl.11.30. Ta med matsäck! 

 

12 maj:  Nora runstenar i Danderyd. Runstenar och Vikingatid i Nora, 

Danderyd. 

Söndagen den 12 maj kl 13 utgår vi från Danderyds kyrka och   

får genom Francisca Sieurin-Lönnqvist och Peter Schenling,  

en intressant guidning om Nora Runstenar fram till Kvarnparken  

och Norahällen. Vandringen fortsätter sedan runt Nora Träsk  

med guidning om Vikingatiden och vattenvägarna och avslutas  

vid  Kvarnparken.  Medtag matsäck. 

  

18 maj:  Vattentornets dag i Djursholm. 

Vattentornets Dag firas i år lördagen den 18 maj. Öppet torn kl 13 -16.                  

Hur kom vattnet till Villastaden Djursholm?                                                                                                      

Kl. 14 ger Monica Frumerie en presentation av Vattentornets tillkomst,  

funktion och historia.             

Plats: Djursholms Vattentorn, Danderydsvägen (i backen upp till  

Slottet, från Auravägen), Djursholm 

 

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! 

https://www.svenskaturistforeningen.se/vara-lokalavdelningar/stf-stockholm-nordost/aktiviteter/i-elsa-beskows-fotspar/
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11 juni: Visning av Guldhuset (Nya kommunhuset) i Täby centrum. 

Den 11 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. Kvällen avslutas med ”fika” och vi  

insuper 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.14.00 vid  

C-Bryggan i Viggbyholms  båtklubb.  

Deltagantalet är starkt begränsat. 

 

Hela vårprogrammet i pappersfolderform finns på våra normala utlämningsställen, 

bl.a. biblioteken i våra kommuner och programmet finns också utförligare 

beskrivet på vår hemsida som du når på nedanstående adress:  

www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost 

 

Besök vår hemsida regelbundet! Du får mer information och vi kompletterar med 

ytterligare aktiviteter under 2019. 

- - 

- * * * -  

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost
mailto:stfstockholmnordost@stfturist.se
https://www.svenskaturistforeningen.se/vara-lokalavdelningar/stf-stockholm-nordost/aktiviteter/segla-med-viking-plym/

