
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev oktober 2019 
 

Hej STF-vänner! 

 

Vad gjorde vi inom STF Stockholm Nordost i september 

 

7 september firade vi Europas Kulturarvsdag på Skogberga Spelmansgård. Detta 

f.d. kaplansboställe eller kaptensbostad från i varje fall 1637, som kartor utvisar, 

rymmer idag Täby spelmansgille. Dagen till ära gavs en rik och varierad konsert av 

gruppen Roslagsvår, som också förevisade psalmodikan och näverluren - musikarv 

från gångna tider.  

 

Under vandringens dag 14 september deltog drygt 520 personer, såväl stora som 

små, skogsväsen och pluton från hemvärnet, i Roslagsmarchen utmed 

Roslagsleden. Vi grillade korv, serverade saft, kaffe, kaka och äpple till stor 

förnöjsamhet, samt utdelade information om STF både vid serveringen och vid 

målet vid Domarudden. En härlig dag ute i soldränkt höstdag då många passade på 

att njuta. 
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21 september besökte vi villa Akleja. Där mötte vi konstexperten från bl.a. 

antikrundan tillika Ackesamlaren Claes Moser och hans fru i deras hem. Deras hem 

som en gång varit J.A.G. Ackes hem rymmer en stor mängd konstskatter från såväl 

Ackes produktion som konstnärinnan Marie Kröyers. Det blev en spännande 

berättelse alltifrån Claes första sökande efter konstnärens ursprung till berättelsen 

om Ackes och hans samtida liv och leverne, men också inblick i konstnärinnan 

Marie Kröyers konstnärskap.  

 

Detta bjuds på i oktober: 

 
5 oktober Landsnora kvarn och Såg  

Vi vandrar naturpromenaden ca 1 km för att komma tillbaks i historien till 

Landsnora kvarn och Såg, som ännu hålls levande av Hembygdsföreningen i 

Sollentuna. Där sågas det timmer och där mals det mjöl. Samling vid buss 607 

Danderyds Sjukhus, kl. 11:00 för gemensam färd till Kvarnskogen. Anmälan till 

granlov.eva@gmail.com eller tel 08-7569306 så snart som möjligt.  

Pris: Medlem Gratis, Icke-medlem Gratis  

 

6 oktober konstvandring i Näsby park  

Helgen 5-6 oktober pågår traditionellt Konst i Roslagen då konstnärer håller öppen 

ateljé eller på annat sätt visar sin konst. Vi besöker fyra kvinnliga konstnärer i 

deras ateljéer - för några av dem i deras hem - Ulla-Britt Hede, Kerstin Lundin, 

Marita Möller och Karin Valde. När vi går genom parken vid Näsby slott får vi 

också höra om slottets spännande historia. Medtag matsäck. Anmälan till 

anita.andersson40@gmail.com eller tel. 08 768 17 43, så snart som möjligt.  

Pris: Medlem 20 kr, Icke-medlem 50 kr 

16 oktober arkitekters avtryck i Djursholm  

Utrusta dig med bra skor för branta backar och trappor och ta med matsäck. Vi 

utgår från busskuren, Djursholms torg kl.11.00 och vandrar ca 2,5 timmar. STF 

Stockholm Nordost i samarbete med SPF Seniorerna Idun genomför i samband 

med Danderyds kulturbiennal en vandring i Djursholm. 

Pris: Medlem Gratis, Icke-medlem Gratis 
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24 oktober tapettryckeriet på Långholmen  
Handtryckta Tapeter Långholmen AB är ett litet familjeföretag som startade sin 

verksamhet 1980 i Råneå i Norrbotten. Sedan 1989 ligger Tapettryckeriet i en före 

detta fångvaktarbostad, Knaperstavägen 7A,på Långholmen 

Vi får under visningen inblick i trycktekniker och guidning om papperstapetens 

historia i Sverige, från 1500-tal till 1980-tal. Anmälan till 

thomas.malmsten@gmail.com senast 14 okt. 

Pris: Medlem 130 kr, Icke-medlem 150 kr 

 

Höstprogrammet i STF Stockholm Nordost 2019 
 

Hela programmet 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 gärna vår hemsida regelbundet! Du får mer information och vi kompletterar 

med ytterligare aktiviteter. 

  

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.   

 
 

Hälsningar från styrelsen 
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