
STF Stockholm Nordost
Höstprogram 2022

Riddarhuset

Vandring Bogesund

Villa Akleja

345 kr  
195 kr 

50 kr  
550 kr

Upptäck något nytt 
på hemmaplan!

 mos tednal i mo tnur ragninledva lakol
anordnar aktiviteter året om för alla STF- 
medlemmar. Som medlem väljer du själv 
vilken lokalavdelning du vill ansluta dig till.
Du är varmt välkommen att engagera dig i 
lokalavdelningens arbete, påverka utbudet 

 hco neteh maskrev alkcevtu tta llit ardib hco
aktiviteter.

Vandringens dag
Den 10 september är det
vandringens dag. Läs mer
om den och vandringar i hela
Sverige www.svenskaturistforeningen.se/
vandringensdag

Fri olycksfallsförsäkring 
vid STF-aktivitet
Du som deltar i en aktivitet som arran- 
geras av STF omfattas av en olycksfalls-
försäkring som gäller under aktiviteten.

Bli en del av STF!
Stötta din lokalavdelning genom att bli 
medlem direkt via oss och betala in din 
första medlemsavgift till lokalavdelningen. 
Du gör det enklast på någon av aktiviteterna 
eller genom att kontakta någon i styrelsen. 
Genom ditt medlemskap är du med och gör 

- ppu nak ardna hco ud tta ås tgiljöm ted  
täcka Sverige, både idag och i morgon.

Medlemsrabatt på tågresor. Som medlem  
i STF får du 10-15% medlemsrabatt på SJ,  
Snälltåget, Vy-tåg och Norrtåg. 

Vuxen 26 år-:  
Ungdom 16-25 år:  
Barn 5-15 år:  
Sambor/Familjepris:  

Rabatt på tågresor

I Svenska Turistföreningen finns ett 60-tal

http://www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Lokalavdelningen leds av medlemmar som arbetar ideellt
med att berika sin egen och andras fritid. Tipsa oss gärna om
intressanta aktiviteter.
Vill du engagera dig i lokalavdelningen så hör av dig till
någon av oss i styrelsen eller skicka mail
till: stfstockholmnordost@stfturist.se

Kontakter i styrelsen
 

Hans Waldebäck, ordförande                           0703-24 28 89
Anne Rosbäck, sekreterare                                0768-43 19 76
Ulla Giertz, medlemsansvarig                           0706-05 30 18
Eva Lindvall, kassör                                             0730-38 81 27
Stefan Wångstedt, nyhetsbrev                          0709-71 11 88
Jan-Erik Lagerwall, programansvarig             0703-78 37 23
Maria Sköld, programansvarig                         0709-20 20 28
 
 

Samåkning
 

Vi rekommenderar samåkning där så är lämpligt och att
passagerare bidrar till bilägarens kostnader.
 
 

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Även om du är medlem i STF måste du ansluta dig till vår
lokalavdelning för att få våra månadsbrev med aktuell
information om gjorda och kommande aktiviteter. Skicka ett
mail till stfstockholmnordost@stfturist.se så ansluter vi dig.
Det är kostnadsfritt!
 

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost
E-post: stfstockholmnordost@stfturist.se
Plusgironr: 40 43 224-7

Välkommen till lokalavdelningen
 

STF Stockholm Nordost omfattar Danderyd, Täby,
Vallentuna, Vaxholm och Österåker

Svenska Turistföreningen STF Huvudkontor 08-463 21 00
Box 172 51 
104 62 Stockholm www.svenskaturistforeningen.se

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 
där STF är medlemsorganisation.

info@stfturist.se

STF-boenden
 

Våra boenden ligger långt in i skogen, högt uppe på fjället, i
slutet av grusvägen, där vågorna bryter mot stranden och
elden värmer. De ligger på platser värda en omväg. Vi har
personliga, hållbara, genuina boenden som gör det möjligt
för dig att upptäcka Sverige. Och har du sett ett, då har du
inte sett alla. Välkommen till STF – ett annat sätt att bo.
 
Hitta ditt nästa boende här:
www.svenskaturistforeningen.se/hitta/?boende
 

STF Vaxholm/Bogesunds Slottsvandrarhem 
STF Gällnö Vandrarhem
STF Siaröfortet Skärgårdskrog och pensionat
STF Svartö Skärgårdshotel & Vandrarhem
STF Stora Kalholmen Vandrarhem
STF Möja Vandrarhem
STF Lillsved Vandrarhem
STF Kastellet Bed & Breafast
STF Sjövillan Bed & Breakfast

STF – vägen till äventyret Sverige
 

STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka
246 000 medlemmar. En förening med eldsjälar som letar
upptäckter vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre
upp på fjället. Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar.
Och vårt arbete tar aldrig slut. För det fantastiska med Sverige
är att det alltid finns mer att upptäcka!
 

Det finns många sätt att bli medlem i STF. Vill du stötta din
lokal avdelning blir du medlem via oss. Du kan också bli
medlem på ett boende, STFs medlemsservice 08-463 22 70
 eller via www.svenskaturistforeningen.se.
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Anmälan och allmän information
 

Anmälan till en aktivitet görs till angiven person/mailadress
eller till stfstockholmnordost@stfturist.se.
Ange alltid ditt telefonnummer och mailadress så att vi kan
nå dig om det blir någon förändring med kort varsel.
Ange också deltagares namn och om de är medlemmar
eller ej.
Alla är välkomna, även icke-medlemmar.
Någon vecka före aktiviteten får du närmare information
om aktiviteten.
Avgiften betalas i förskott med swish eller i kontanter, helst
jämna pengar, i samband med aktiviteten. Det går även att
betala i förskott till vårt plusgirokonto.

Vandring på Lidingö – båt tillbaka till Nybrokajen
 

När: Söndag 4 september, kl 11.00
Samlingsplats: Ropstens T-bana, utgång mot
Lidingöbanan.
Anmälan: Senast 27 augusti till
thomas.malmsten@gmail.com, tel. 070 320 34 00
Avgift: 20 kr. medlem /50 kr. ej medlem. Båtresan
tillkommer
 

Dagen omfattar vandring från Millesgården längs Värtans strand
med utsikt mot Frihamnen. Vandringsleden (ca 5 km) är något
kuperad. Uppehåll görs under promenaden för att inta egen
medhavd matsäck. För den som önskar kan vi fortsätta till
Kappsta och Mörna naturreservat. Åter till Dalenum där vi tar
SL turbåt 80 tillbaka till Stockholm/Nybrokajen. SL-kort gäller.

Kvällsvandring runt Mörtsjön
 

När: Måndag 12 september, kl 19.00
Samlingsplats: P-platsen Mörtsjön, Sollentunavägen 72,
Skarpäng
Anmälan: Senast 6 september till Stefan Wångstedt
stf@swlab.se, tel. 070-974 11 88
Avgift: 20 kr. medlem / 50 kr. ej medlem
 

En förhoppningsvis behagfull kvällsvandring till Ragnfrids runa
som Ingefast lät rista. I runans närhet finnes även ett vindskydd
med bänkar där medhavd fika kan inmundigas i kvällssolens sken.
Det blir rätt snälla 3,5 km.

Villa Akleja
 

När: Söndag 25 september, kl 11.00
Samlingsplats: Utanför Villa Akleja, Pilgatan 5 i Vaxholm
Anmälan: Senast 18 september till ulla.giertz@gmail.com,
tel. 070-605 30 18
Avgift: 250 kr. medlem / 380 kr. ej medlem
 

Välkommen till en passionerad samlares hem, Villa Akleja i
Vaxholm. Konstexperten och Ackesamlaren Claes Moser har
efter snart 50 år i konstnärens fotspår förvärvat J.A.G. Ackes hem
och låtit dennes verk återerövra väggarna numera kompletterat
med en samling av Marie Krøyer. Under vår guidning/
föreläsning blir vi bjudna på kaffe, smörgås och kaka.

Visning av Riddarhuset
 

När: Måndag 3 oktober, kl 16.30
Samlingsplats: Huvudentrén till Riddarhuset,
Riddarhustorget 10
Anmälan: Senast 26 september till Jan-Erik Lagerwall,
lagjan66@gmail.com, tel. 070 – 378 37 23
Avgift: 75 kr. medlem / 100 kr. ej medlem
 

Välkommen till en 90-minuters rundvandring i Riddarhusets
salar tillsammans med vår guide som berättar om Riddarhuset
och adelns historia genom århundradena.

Bogesundsvandring
 

När: Söndag 16 oktober, kl 11.00
Samlingsplats: Parkeringen vid Ellboda f.d. friluftsgård,
Pålsundsvägen.
Buss 670 från Danderyds sjukhus, byt till 681 från Kulla
vägskäl.
Anmälan: Senast 9 oktober till hanswaldeback@yahoo.se
Avgift: 20 kr. medlem / 50 kr. ej medlem
 

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.

Besök på Sveriges Television
 

När: Måndag 24 oktober, Kl 15.00
Samlingsplats: TV-huset, Oxenstiernsgatan 34
Anmälan: Senast 10 oktober till
mariaskold.hemma@gmail.com.
Då SVT är klassat som skyddsobjekt så är det krav på
personnummer på samtliga deltagare innan besöket.
Avgift: 20 kr. medlem / 50 kr. ej medlem
 

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.

Ölprovning på Roslags-Näsby Bryggerier
 

När: Tisdag 8 november, kl 17.00
Samlingsplats: RNB lokal Reprovägen 5 A, Roslags Näsby
Anmälan: Senast 27 oktober till
thomas.malmsten@gmail.com, tel. 070 320 34 00
Avgift: 350 kr. medlem / 450 kr. ej medlem
 

Roslags Näsby Bryggeri är ett hantverksbryggeri där man brygger
och säljer öl till Systembolaget, restauranger och butiker. Vi
kommer att få en genomgång av produktionen av Håkan och
Stefan som driver bryggeriet. Därefter får vi provsmaka
bryggeriets ölsorter samt tilltugg.

Visning av Riksdagsbiblioteket
 

När: Torsdag 24 november, kl 15.00
Samlingsplats: Riksdagsbiblioteket, Storkyrkobrinken 7
Anmälan: Senast 16 november till
monica.frumerie@gmail.com
Avgift: 20 kr. medlem / 50 kr. ej medlem
 

Följ med till Riksdagens bibliotek och lär mer om hur
verksamheten ser ut och vad som finns på hyllorna.

Luciavandring längs Vallentunasjön
 

När: Söndag 11 december, kl 11.00
Samlingsplats: Täby Kyrkby station, Roslagsbanan
Anmälan: Senast 4 december till
thomas.malmsten@gmail.com, tel. 070 320 34 00
Avgift: 20 kr. medlem / 50 kr. ej medlem
 

Vi vandrar ner till Vallentunasjön och sedan söderut längs
stranden på en lättvandrad, delvis brädanlagd stig. Väl framme
vid Karbygård besöker vi julmarknaden, för att sedan fortsätta till
Täby Ridcenter. Besök i stallet och paddock. Vandringen
avslutas vid Visinge station, alternativt buss 610/611. Total ca 7
km.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


