
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev oktober 2020 
 

Hej STF-vänner! 

 

 

Vad vi gjorde i september 

 

12 september – Vandringens dag med 

Hembygdsförfattaren Lennart Lenke utgick från 

Bogesunds slott. Vi letade upp resterna efter gamla 

torpställen, som försvunnit för många år sedan. I regn 

vandrade vi cirka 6 km på vägar och stigar och undersökte 

tegelrösen och källargropar. Lennart berättade om torpens 

historia blandat med anekdoter om människor som en gång 

levde på platsen.  

 

27 september – Vi blev guidade av arkeologerna Peter 

Schenling och Franciska Sieurin-Lönnqvist runt 

Ekebysjön i Djursholms Ekeby samt genom Ekeby hage 

och gravfälten. Under vandringen stannade vi till vid 

Naturskolan, där medhavd matsäck avnjöts.  

 

Så en liten försmak på vad som bjuds framöver: 

 

3 oktober – Följ med på en gemensam svampplockning 

i de vackra skogarna runt Skarpäng i Täby. Tillsammans 

går vi genom grunderna, de vanligaste svamparna och 

får tips på var man bäst hittar skogens juveler. Längs 

med vägen stannar vi vid en av grillplatserna och 

avnjuter den medhavda matsäcken. Glöm inte bra skor.  

Samling: kl. 10:00 vid parkeringen 

Mörtsjön/Sollentunavägen  

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr icke medlem 

Anmälan senast: 01/10 till cathrin.wisen@gmail.com 

 

 

10 oktober – Starta hösten med en härlig vandring 

längs med delar av Roslagsledens etapp 6. Vi samlas 

vid Åkersberga station för samåkning till Wira bruks 

parkering. Där tar vi buss 620 till Bergshamra mejeri. 

Vår etapp tillbaka till Wira är 13 km på mestadels 

skogsstigar. Längs med vägen gör vi två raster. Ta med 

matsäck samt SL kort för bussresan. 

Samling: kl. 11:00 Åkersberga station 

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr icke medlem 

Anmälan senast: 07/10 till ingalillt@hotmail.com, 070-
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810 26 40 

 

17 oktober – Höstsol är inställt 

 

5 november – Studiebesök på Stockholms Förgyllning & 

Bildhuggeri. Under besöket, som äger rum mellan kl. 18-

21, får vi prova på såväl förgyllning som bildhuggeri. Vi 

blir guidade av Lotta Nilsson och Christer Björkman, 

som berättar om sina hantverk. 

Samling: Upplandsgatan 60, 18:00 

Kostnad: 240 kr medlem, 275 kr icke medlem 

Anmälan: senast 1 november till ulla.giertz@gmail.com, 

070-605 30 18 

 

11 november – Slussenprojektet/Skanska. Vi får en 

guidad visning av Slussenprojektet, ett projekt som 

beräknas pågå till 2024. Visningen börjar med bildvisning 

och genomgång av projektet, som hålls av Skanskas 

Mikael Lundberg, kommersiell chef, därefter får vi en kort 

visning av projektet utomhus. 

Samling: Katarinavägen 17, 13:00 

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr icke medlem 

Anmälan: senast 6 november till ulla.giertz@gmail.com, 070-605 30 18 

 

 

 

- * * * - 

 

Vår programfolder finns på våra normala utlämningsställen, bl.a. biblioteken i våra 

kommuner. Programmet finns också utförligare beskrivet på vår hemsida som du 

når på nedanstående adress: 

www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost 

Där får du mer information och vi kompletterar med ytterligare aktiviteter. 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 andra synpunkter skriv gärna ett mail till oss  

stfstockholmnordost@stfturist.se 

För styrelsen 

Stefan Wångstedt 

 

ulla.giertz@gmail.com
ulla.giertz@gmail.com
mailto:stfstockholmnordost@stfturist.se
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