
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev oktober 2022 

 

Hej STF-vänner! 

Eftersom månadsbrevsförfattarens schema har blivit lite rörigt kommer oktober månadsbrev redan nu. 

 

På gång 

 

25 september – Villa Akleja, Vaxholm 

Under 1,5 timme bjuder konstexperten och Ackesamlaren Claes Moser in till 

ett färgsprakande sekelskiftesevenemang med värdparet Acke och Eja som 

huvudpersoner. Han berättar om livet i Villa Akleja som dessa uppförde 

1901 tillsammans med arkitektvännen Ernst Stenhammar. 

Vi får möta deras vänner Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Gustaf 

Fröding och Verner von Heidenstam. Engagerat och initierat låter Claes oss 

möta det nordiska ljusets särart, tolkat av de mest egensinniga företrädarna 

för sin generation. Verk av Marie Krøyer förevisas också. 

Under vår guidning/ föreläsning blir vi bjudna på kaffe, smörgås och kaka. 

Samling: Utanför Villa Akleja, Pilgatan 5 i Vaxholm, 11:00 

Anmälan: senast den 19 september till ulla.giertz@gmail.com, tel. 070-

605 30 18  

Kostnad: 250 kr medlem, 380 kr ej medlem 

 

3 oktober – Guidad visning av Riddarhuset 

FULLBOKAD 

Vi kommer vi få en 90-minuters rundvandring 

tillsammans med vår guide som berättar om 

Riddarhuset och adelns historia genom 

århundrandena. Den optimistiske kan ju hoppas på 

återbud 

Samling: Ingången mot Riddarhustorget 10 , 16:15 

Anmälan: senast den 26 september till 

lagjan66@gmail.com  

Kostnad: 75 kr medlem, 100 kr ej medlem 
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Tidigare aktiviteter: 

 

4 september vandrade vi på Lidingö och åkte båt 

tillbaka till Nybrokajen 

Vi Vandrade från Millesgården längs Värtans strand 

med utsikt mot Frihamnen. Stoppade under 

promenaden för att inta medhavd matsäck. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

16 oktober – Bogesundsvandring 

Följ med hembygdsforskaren Lennart Lenke och 

leta efter rester av torp och gårdar på Bogesund 

som inte längre finns kvar. Den här gången 

utforskar vi trakterna kring Ellboda och Askrike. 

Lennart berättar kortfattat om torpen och 

människorna som bodde där, blandat med 

anekdoter och gammalt skvaller. Vandringen är 

cirka 5 km. Ta med matsäck.  

Samling: Parkeringen vid Ellboda f.d. 

friluftsgård, Pålsundsvägen., före 11:00 

Anmälan: Senast 9 oktober till 

hanswaldeback@yahoo.se 

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr ej medlem 

 

24 oktober – Besök Sveriges television 

TV-huset i Stockholm har öppet för dig som vill se 

hur det fungerar på SVT. Du får en allmän 

introduktion av SVT och public service samt en 

rundvandring i bland annat studior, kontrollrum 

och dekorverkstad. Besöket tar cirka 1 ½ timme. 

SVT är klassat som skyddsobjekt så är det krav på 

personnummer på samtliga deltagare innan 

besöket 

Samling: TV-huset, Oxenstiernsgatan 34, 15:00 

Anmälan: Senast 10 oktober till 

mariaskold.hemma@gmail.com 

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr ej medlem 
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12 september besökte vi Ragnfrids runa vid Mörtsjön 

En behagfull kvällsvandring till Ragnfrids runa som Ingefast lät rista. Under vindskyddet i runans närhet 

förtärdes medhavd fika i kvällssolens sken (bakom molnen!).  

 

På föreningens hemsida (https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-

stockholm-nordost/) 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 synpunkter skriv gärna ett mail till oss  

stfstockholmnordost@stfturist.se 

För styrelsen 

Stefan Wångstedt 
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