
 

 

STF Stockholm Nordost 
Månadsbrev Januari 2019 
 
Hej STF-vänner! 

Återigen står vi vid ett årsskifte och en ny termin med STF Stockholm Nordost.   
Många nya aktiviteter och förhoppningsvis relativt tomma kalendrar hos våra 
medlemmar hoppas vi kan leda till många deltagare på våra aktiviteter. 
Vi har att redovisa vår traditionella luciavandring som i år inte erbjöd något 
inbjudande vinterväder. 
Vi skall också påminna om vårt årsmöte 2019.Detta år i Vallentunas fina kulturhus, 
där vi direkt efter årsmötesförhandlingarna kan bjuda på en riktigt fin jazzkonsert 
med Tommy Larsson Quartet. Vi håller nu på att sammanställa alla handlingar 
inför årsmötet och allteftersom de blir klara kommer de att läggas ut på STF Stock-
holm 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 gratiskon-
serten. Årsmötet startar kl. 18.30. 
Vi skall också göra uppmärksamt på att datumet för besöket vid Käppala reningsverk 
på Lidingö är framflyttad en vecka, till den 22 januari. Detta på grund akuta 
underhållsarbeten i reningsverket vid det ursprungliga datumet. 
 
Den traditionella luciavandringen, den 8 december, utgick i år från Hägernäs station 
och vandringen gick sedan runt Rönningesjön, med stopp för matpaus och värmande 
glögg vid Rönninge by där det samtidigt var julmarknad. Vädret inbjöd som sagt inte 
till någon större skara deltagare men en tapper grupp trotsade ändå vädret för att få 
en paus inför julstöket. 
 
 
 
 
 
 
Lussebullar och glögg 
framför brasan i Rönninge  
By. 
Foto: Gun Abrahamsson- 
Lindblom. 
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Så till januari månads aktiviteter: 
 
Fransk matlagning á la Bogesund. Söndagen den 20 januari 
kl.12.00 

 
Låt dig förflyttas till Provence några 
timmar i det mysiga köket på Bogesund, 
med början kl. 12 - 16. Vi lagar en härlig 
lunchbuffé tillsammans med kocken 
Andreas Lindell och avnjuter det hela 
under trevlig samvaro.  

 
Samling på Bogesunds slottsvandrarhem, 
söndagen den 20 januari 2019, kl. 12.00. 
Anmälan senast den 13 januari till Britt 
Engdahl, britt.engdahl@gmail.com eller 
telefon 0708-74 15 84.  

Kostnad: 300:- för medlem och 600:-  för icke medlem. Matkostnaden är 
inkluderad i priset.  
 
"Skit"intressant besök i Käppala reningsverk. Tisdagen den 22 
januari kl.12.45 - OBS NYTT DATUM!!! 
 
Tisdagen den 22 januari 2019 samlas vi kl. 12.45 
vid Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315 
Lidingö, "Entre Studiebesök". Hur tar vi vara på 
den näring och energi som finns i avloppsvattnet? 
Och hur omvandlas detta till värme och biogas?  
Vi kommer att uppleva ett spännande och 
intressant studiebesök om Käppalaförbundet som 
renar avloppsvatten från mer än en halv miljon 
människor i elva medlemskommuner norr och 
öster om Stockholm.  
 
Samling: Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315 Lidingö, tisdagen den 22 januari 
kl. 12:45. 
Anmälan senast 17 januari till Thomas Malmsten, thomas.malmsten@gmail.com 
eller telefon 070-320 34 00. 
Kostnad: 20:- för medlem och 40:-  för icke medlem. 
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Så en liten försmak på vad som bjuds i februari: 
 
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: 20:- för medlem och 40:-  för icke medlem. 
 

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 årsmötes 
förhandlingarna bjuds vi på en 
jazzkonsert med Tommy Larsson 
Quartet.  
 
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. 
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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. 
 
20 januari:  Fransk matlagning á la Bogesund. 
Låt dig förflyttas till Provence några timmar i det mysiga köket på Bogesund, med 
början kl. 12-ca 16. Vi lagar en härlig lunchbuffé tillsammans med kocken Andreas 
Lindell och avnjuter det hela under trevlig samvaro. 
 
22 januari:  ”Skit”-intressant besök i Käppala reningsverk 
Tisdagen den 22 januari 2019 samlas vi kl. 12.45 vid Käppalaverket, ”Entré 
studiebesök”, Södra Kungsvägen 315 på Lidingö, alldeles invid Lidingöbanans 
station Gåshaga. 
Hur tar vi vara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet? 
Och hur omvandlas detta till värme och biogas? Vi kommer uppleva 
ett spännande och intressant studiebesök om Käppalaförbundet som 
renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva 
medlemskommuner norr och öster om Stockholm.  
 
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 jazzkonsert 
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 Vallen- 
tuna. 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.   
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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 150 år sedan och kanske vi kan förnimma sagogestal-
terna 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. 
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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  
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 inom kort 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 

 
 - * * * -  
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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 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


