
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev Mars 2019 
 

Hej STF-vänner! 

Så är årsmötet i STF Stockholm Nordost 2019 avklarat. Gamla styrelsen fick 

ansvarsfrihet och den nya styrelsen som leds av ny ordförande och där två nya 

styrelsemedlemmar valts in, har tagit över och skall leda arbetet i lokalavdelningen 

vidare under 2019. Mer om årsmötet senare. 

Men om vi skall börja kronologiskt, så inledde vi februari månads aktiviteter med 

ett besök i Riksdagshuset där riksdagsman Per Lodenius, hemmahörande i 

Norrtälje, tog emot en stor grupp deltagare från lokalavdelningen och visade under 

två och en halv timme runt i Riksdagshuset. Vi fick en inblick i en riksdagsmans 

vardag, arbeten i utskott och kontakter med väljarna. Per Lodenius är en 

humoristisk man vilket gjorde att hans berättelser och anekdoter skapade en 

trivsam stämning och en förståelse för den folkvalda grupp som valts till 

riksdagskvinnor och riksdagsmän 

 

 
Riksdagsman Per Lodenius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla statsministrar har fått ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

fram ett porträtt av sig själva. 

Vem är detta?? 
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Årsmöte 2019 

STF Stockholm Nordosts årsmöte 2019 hölls i Kultursalen i Vallentuna Kulturhus. 

Carina Hakenäs från STF:s huvudkontor ledde förhandlingarna som, som vanligt 

genomfördes utan dramatik. Styrelsen för föregående verksamhetsår fick 

ansvarsfrihet. Till ny ordförande efter Marianne Arnetz, som avsagt sig omval, 

valdes Hans Waldebäck. Thorbjörn Odsjö har med ålderns rätt pensionerat sig och 

därmed också avböjt omval. Som nya medlemmar i styrelsen på två år invaldes 

Lars Lindblom som många känner som mycket aktiv aktivitetsledare, samt Anne 

Rosbäck. 

Styrelsen ser nu ut som följer: 

Ordförande:  Hans Waldebäck 

Vice ordförande:  utse av styrelsen senare 

Sekreterare:  Anne Rosbäck 

Kassör:  Eva Lindvall 

Programansvarig: Britt Engdahl 

WEB-ansvarig: Stefan Wångstedt 

Medlemsansvarig: Ulla Giertz 

Ledamot:  Lars Lindblom 

Suppleant:  Marianne Arnetz 

Adjungerad:  Andreas Lindell från STF Bogesunds vandrarhem 

 

Revisorer:  Thomas Malmsten (sammankallande) 

  Siv-Mari Skarp Andersson 

 

Valberedning: Anita Andersson (sammankallande) 

  Gunilla Lundberg 

  Thorbjörn Odsjö 

Protokoll från årsmötet kommer att finnas på Stockholm Nordosts hemsida så snart 

det är justerat och klart. 

Efter årsmötesförhandlingarna bjöd lokalavdelningen ett 70-tal åhörare på en upp-

skattad jazzkonsert med Tommy Larsson Quartet. 

 

Hans Waldebäck, Carina Hakenäs och  Tommy Larsson Quartet 

och Marianne Arnetz 
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Vår nya ordförande, Hans Waldebäck, har ombetts att berätta hur han ser på sitt 

nya uppdrag och de nya styrelsemedlemmarna, Anne Rosbäck, och Lars Lindblom 

har ombetts att presentera sig själva. 

 

Hans Waldebäck: Som nybliven ordförande har jag ombetts att skriva några rader. 

Själv är jag sedan några år pensionär efter 

att tidigare ha arbetat som patent-

ingenjör.  Min bakgrund är således inrik-

tad på teknik, både vad gäller teknik-

historia och nyutveckling. Som för så 

många är det först som pensionär man har 

fått tid att ägna sig åt de aktiviteter som 

STF erbjuder och jag upptäcker hela tiden 

att det finns ett stort och varierande utbud. 

Efter årsmötet har vi nu får en ny styrelse 

bestående av tidigare väl erfarna och nya 

entusiastiska medarbetare, vilket bådar 

gott för det fortsatta arbetet. Vi har 

framför oss en vår med ett flertal 

intressanta programpunkter. Tidigare 

genomförda aktiviteter har haft mycket 

god anslutning och flera har också varit 

fulltecknade. Vi har dessutom kunnat  

erbjuda ett relativt stort antal aktiviteter. Vi har också sett att medlemsantalet i 

lokalföreningen ökat. Detta tyder på att vi är på rätt väg. Vi kommer att fortsatta att 

arbeta efter samma principer som tidigare eftersom vi tror att det är vad våra 

medlemmar önskar.  Väl mött. 

  

Lars Lindblom:  Pensionerad lärare från Vallentuna. Kulturhistoriskt intresserad 

och vandrar mycket tillsammans med min 

fru i Storstockholm främst då längs 

Stockholms stränder, Vallentuna och 

Täby. Även stor teater och filmälskare. 

  

 Tilläggas kan att Lars har en gedigen 

kunskap om natur och kultur i 

Stockholmsområdet och har gjort många 

mycket uppskattade vandringar med 

delgivning av sin kunskap om 

vandringarna som han genomfört 

tillsammans med sin hustru Gun 

Abrahamsson-Lindblom.  
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Anne Rosbäck: Hej!   Jag blev invald i styrelsen på årsmötet. 

Jag hade egentligen tänkt att börja som             

suppleant men nu blev det inte så. 

Jag heter Anne Rosbäck och jag  bor i 

Täby kyrkby sedan 1982. Jag har en man 

och två vuxna döttrar. 

Jag är förskollärare och jag arbetar på 

Midgårdsskolan sedan 1999. Där tar jag 

hand om de yngre barnen, just nu de som 

går i år 1. Jättekul! 

Som barn fick jag vara mycket ute i 

naturen och i skärgården. Mina föräldrar 

tältade med mig och mina syskon varje 

sommar. Vi åkte även mycket skridskor 

och skidor på vintern. Min fars nästan 

största intresse var simning. Han var 

jätteduktig på det. Vid vårt sommarställe 

på Alliansvägen i Gribbylund fick vi 

många möjligheter att lära oss simma. Vi 

cyklade varje dag ner till Ängsholmsbadet. 

Som vuxen har jag fortsatt i dessa banor. Jag har åkt mycket slalom, längdåk-

ningsskidor och långfärdsskridskor på vintern. På sommaren vandrar vi mycket i 

naturen. Vi har bott på olika vandrarhem under åren. Bl.a. Björnlunda vandrarhem i 

Södermanland. Vi har ett eget fritidshus på Rådmansö. Därifrån gör vi olika 

skärgårdsutflykter bl.a. till Arholma nords vandrarhem. 

Vi har deltagit i några av STF Stockholm nordosts aktiviteter. Vi har varit på 

Luciavandring i Österskär och på Tranholmen och vi har vandrat från Reimers-

holme till Hammarby sjöstad. Senaste utflykten som vi var med på då åkte vi SL 

båt till Lidingö där vi vandrade utmed vattnet och över Lidingöbron tillbaka till 

Ropsten. 

Jag är en friluftsmänniska ut i fingerspetsarna. Jag älskar att vara ute i all natur, 

speciellt vid havet. 

Det ska bli roligt/ spännande att vara med i STF- Stockholm Nordosts styrelse. Jag 

blir snart pensionär så då får jag lite mer tid. 

Vi ses! 

Anne 

 

Roslags Näsby Bryggeri 
21 februari besökte lokalavdelningen 

Roslags Näsby Bryggeri för andra gången. 

Även denna gång var aktiviteten fulbokad. 

Bryggarna Håkan Blomqvist och Stefan 

Söder startade verksamhet som ett 

hobbyprojekt och hembryggning. I takt 

med att de lärde sig mer blev ölen ännu 

bättre. Företaget bildades 2013, under 

2014 fixade man med lokal och 2015 

började man sälja öl. 
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Vid varje bryggtillfälle görs det 1000 liter 

öl. Det är viktigt för de båda kompan-

jonerna, som båda har andra jobb vid sidan 

om, att ha en lokal prägel. Alla ölnamnen 

har exempelvis anknytning till 

hemkommunen Täby. Kråkudden, Åva 

och Ytterby är exempel på platser som 

blivit ölnamn.  

Efter en lektion i öltillverkning, avslutades 

besöket med en ölprovning där det gavs 

tillfälle av avsmaka fem olika ölsorter. 

 

 

Elden är lös 
Den 26 februari besökte vi Vallentuna brandstation där brandmännen Aladin 

Zakholi och Sonny  Kling   gav oss en inblick i brandmännens vardag och 

berättade om stegars längd, hur fort brandbilar kör, hur man tar sig in i låsta 

lägenheter, hur man söker folk med värmekameror mm mm. 

Efter ett pass i lektionsrummet gick vi vidare till vagnhallen och fick se hur en 

modern brandbil är utrustad. 

Slutligen var det praktiska övningar utanför brandstationen där tillfälle gavs att 

prova på att släcka en brand.  
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Milton Werner – en blivande brandman?         Bara att hoppa i och åka! 

 

Så till mars månads aktiviteter: 

Nationalmuseum i nytt ljus. Lördag 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. 

Besök på Hallwyiska museet. Tisdagen den 19 mars kl.13 
Här hölls stora fester i början på 1900-talet, där   

Stockholms societet samlades till fest och flärd,  

ostron, champagne och fjortonrätters menyer. I  

dag kan vi beskåda Wilhelmina von Hallwyis  

stora samlingar av dyrbara antikviteter. Vi får  

en guidad tur runt i museet.  

Samling: Hallwyiska museet, Hamngatan 4  

Tisdagen den 19 mars kl. 12.45 

Anmälan och information: Thomas Malmsten 

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

senast den 7 mars. 

Kostnad: 120:- för medlem och 140:- för icke medlem. 

mailto:thomas.malmsten@gmail.com
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Så en liten försmak på vad som bjuds i april: 

I Elsa Beskows fotspår. Lördagen den 13 april kl. 11.00. 
Vi samlas 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 

100 år sedan och kanske kan vi förnimma 

sagogestalterna återigen. Vid Ekebysjön 

intar vi vår medhavda matsäck.  

Samling: Lördagen den 13 april kl. 11.00 

vid Djursholms torg, Vendevägen. 

För mer information och anmälan: Ulla Giertz, ulla.giertz@telia.com eller 

telefon 070-605 30 18 senast den 3 april. 

Kostnad: 120:- för medlem och 140:- för icke medlem. 

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. 

 

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. 

 

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 100 år sedan och kanske vi kan  

förnimma sagogestalterna återigen. Vid Ekebysjön intar  

vi vår medhavda matsäck. 
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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! 

 

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  
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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/

