
STF Stockholm Nordost
Vårprogram 2023

Pressbyråns museum

Ugglekväll på Djurgården

Riddersholms naturreservat

345 kr  
225 kr 
195 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
I höst är det åter igen dags
för 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-:  
Senior:  
Ungdom:  
Sambor/Familjepris:  

Rabatt på tågresor

I Svenska Turistföreningen finns ett 60-tal

www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stf@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 0709-74 11 88
Jan Lagerwall progr.ansvarig 0703-78 37 23
Maria Sköld programansvarig 0709-20 20 28
Monica Frumerie ersättare 0736-55 77 66
Siv-Mari Skarp ersättare 0707-35 20 47

Samåkning
 

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

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ansluter vi dig,
det är kostnadsfritt! En fördel med att vara med i vår
lokalavdelning är att du får vårt månadsbrev där vi
informerar om aktuella händelser, nyinsatta aktiviteter och
likande. Ring någon av oss i styrelsen eller
skicka ett mail.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost

E-post: stf.stockholmnordost@la.stfturist.se

Plusgironr: 40 43 224-7

Org.nr.: 80 24 36-5234

Välkommen till lokalavdelningen
 

Vårt område 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.
Dessa STF boenden finns till exempel i vårt närområde.
STF Vaxholm/Bogesund slottsvandrarhem 
STF Gällnö vandrarhem
STF Siaröfortet skärgårdskrog och pensionat
STF Svartsö skärgårdshotell och vandrarhem
STF Stora Kallholmen vandrarhem
STF Möja vandrarhem
STF Lillsved vandrarhem
STF Kastellet B&B
STF Sjövillan B&B

Hitta ditt nästa boende här:
www.svenskaturistforeningen.se/hitta/?boende

 

STF – vägen till äventyret Sverige
STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka 
240 000 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 
lokalavdelning 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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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 
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Eva Lindvall kassör 0730-38 81 27
Stefan Wångstedt nyhetsbrev 0709-74 11 88
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Samåkning
 

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

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ansluter vi dig,
det är kostnadsfritt! En fördel med att vara med i vår
lokalavdelning är att du får vårt månadsbrev där vi
informerar om aktuella händelser, nyinsatta aktiviteter och
likande. Ring någon av oss i styrelsen eller
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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.
Dessa STF boenden finns till exempel i vårt närområde.
STF Vaxholm/Bogesund slottsvandrarhem 
STF Gällnö vandrarhem
STF Siaröfortet skärgårdskrog och pensionat
STF Svartsö skärgårdshotell och vandrarhem
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STF Kastellet B&B
STF Sjövillan B&B
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STF – vägen till äventyret Sverige
STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka 
240 000 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 
lokalavdelning 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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 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
I höst är det åter igen dags
för 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-:  
Senior:  
Ungdom:  
Sambor/Familjepris:  

Rabatt på tågresor

I Svenska Turistföreningen finns ett 60-tal

www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stf@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 0709-74 11 88
Jan Lagerwall progr.ansvarig 0703-78 37 23
Maria Sköld programansvarig 0709-20 20 28
Monica Frumerie ersättare 0736-55 77 66
Siv-Mari Skarp ersättare 0707-35 20 47

Samåkning
 

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

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ansluter vi dig,
det är kostnadsfritt! En fördel med att vara med i vår
lokalavdelning är att du får vårt månadsbrev där vi
informerar om aktuella händelser, nyinsatta aktiviteter och
likande. Ring någon av oss i styrelsen eller
skicka ett mail.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost

E-post: stf.stockholmnordost@la.stfturist.se

Plusgironr: 40 43 224-7

Org.nr.: 80 24 36-5234

Välkommen till lokalavdelningen
 

Vårt område 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.
Dessa STF boenden finns till exempel i vårt närområde.
STF Vaxholm/Bogesund slottsvandrarhem 
STF Gällnö vandrarhem
STF Siaröfortet skärgårdskrog och pensionat
STF Svartsö skärgårdshotell och vandrarhem
STF Stora Kallholmen vandrarhem
STF Möja vandrarhem
STF Lillsved vandrarhem
STF Kastellet B&B
STF Sjövillan B&B

Hitta ditt nästa boende här:
www.svenskaturistforeningen.se/hitta/?boende

 

STF – vägen till äventyret Sverige
STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka 
240 000 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 
lokalavdelning 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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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
I höst är det åter igen dags
för 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-:  
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Sambor/Familjepris:  

Rabatt på tågresor
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www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stf@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 0709-74 11 88
Jan Lagerwall progr.ansvarig 0703-78 37 23
Maria Sköld programansvarig 0709-20 20 28
Monica Frumerie ersättare 0736-55 77 66
Siv-Mari Skarp ersättare 0707-35 20 47

Samåkning
 

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

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ansluter vi dig,
det är kostnadsfritt! En fördel med att vara med i vår
lokalavdelning är att du får vårt månadsbrev där vi
informerar om aktuella händelser, nyinsatta aktiviteter och
likande. Ring någon av oss i styrelsen eller
skicka ett mail.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost

E-post: stf.stockholmnordost@la.stfturist.se

Plusgironr: 40 43 224-7

Org.nr.: 80 24 36-5234

Välkommen till lokalavdelningen
 

Vårt område 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.
Dessa STF boenden finns till exempel i vårt närområde.
STF Vaxholm/Bogesund slottsvandrarhem 
STF Gällnö vandrarhem
STF Siaröfortet skärgårdskrog och pensionat
STF Svartsö skärgårdshotell och vandrarhem
STF Stora Kallholmen vandrarhem
STF Möja vandrarhem
STF Lillsved vandrarhem
STF Kastellet B&B
STF Sjövillan B&B

Hitta ditt nästa boende här:
www.svenskaturistforeningen.se/hitta/?boende

 

STF – vägen till äventyret Sverige
STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka 
240 000 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 
lokalavdelning blir du medlem via oss. Du kan också bli 
medlem på ett boende, STFs medlemsservice 08-463 22 70 
eller via www.svenskaturistforeningen.se.

Upptäck något nytt  
på hemmaplan!
I Svenska Turistföreningen finns ett 60-tal 
lokal avdelningar runt om i landet som 
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 
och bidra till att utveckla verksam heten och 
aktiviteter.

Vandringens dag
I höst är det åter dags för  
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 
det möjligt så att du och andra kan upp - 
täcka Sverige, både idag och i morgon.

Medlemsavgifter
Vuxen 26 år-:  345 kr  
Senior 75 år-: 225 kr
Ungdom 16-25 år:  195 kr 
Sambor/Familjepris:  550 kr

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

Anmälan till en aktivitet görs till angiven person/mailadress
eller till stf.stockholmnordost@la.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, i
jämna pengar, i samband med aktiviteten.

15 februari - Årsmöte  STF Stockholm Nordost
 

När: Onsdag den 15 februari kl 18.30
Samling: Kevingehuset, Edsviksvägen 1A
Anmälan: senast 8 februari till hanswaldeback@yahoo.se
 

Franciska Sieurin-Lönnqvist berättar om Nora Trädgårdsstad i
Västra Danderyd.

21 februari - Pressbyråns museum
 

När: Tisdag 21 februari kl 10.00
Samling: Strandbergsgatan 55, i Pressbyråkiosken, T-
banestation Stadshagen, utgång Hornsberg.
Anmälan: Senast 14 februari till Ulla Giertz,
ulla.giertz@gmail.com
Avgift: 50 kr. medlem / 75 kr. ej medlem
 

Vi besöker Pressbyråns Museum med dess mer än 100-åriga
historia, som berättas av före detta Pressbyråanställda.
Pressbyrån har varit med om att driva den tekniska utvecklingen
och hela samhället framåt. Ni får lyssna till allt från tågbud och
pinnglass till söndagsöppet och tidningsdistribution med
inrikesflyg. Vi bjuds även på en kopp kaffe i Pressbyråkiosken vid
entrén.

16 mars - Ugglevandring på Djurgården med Henrik
Waldenström
 

När: Torsdag 16 mars, kl 20.00-22.00
Samling: Waldemarsudde, ändhållplats för 7:ans spårvagn
Anmälan: Senast 9 mars till Anne Rosbäck,
anne.rosback@outlook.com
Avgift: 100 kr. medlem / 120 kr. ej medlem.
 

Följ med på en spännande kvällsvandring från Waldemarsudde
till Djurgårdsbrunn för att försöka spana efter ugglor på
Djurgården.
Medtag gärna ficklampa och kikare. Ta även med fika för en rast.
Max antal 20 personer.

29 mars - Visning av Stockholms stadshus
 

När: Onsdag 29 mars kl. 16.00.
Samling i entréhallen till Stockholms stadshus
Anmälan: Senast 20 mars till Maria Sköld,
mariaskold.hemma@gmail.com
Avgift:
Vuxen: 140 kr., Pensionär: 120 kr., Ungdom 7 – 19 år: 60 kr.,
Barn 0-6 år gratis
 

Under visningen får du se Stadshusets festsalar och ta del av
byggnadens storslagna miljö. Guiden berättar om historia,
politik, arkitektur och om Nobelfesten. I visningsrundan ingår
Blå hallen. Gyllene salen, Rådssalen och Prinsens galleri.
Visningen tar ca 45 minuter.

22 april - Visning av Cedergrenska tornet
 

När: Lördag den 22 april kl 13.00.
Samling: Vid huvudentrén, till Cedergrenska tornet
Anmälan: Senast 14 april till monica.frumerie@gmail.com
Avgift: 20 kr. medlem / 50 kr, ej medlem
 

Cedergrenska tornet, Stocksunds landmärke, ett torn som har
satt avtryck. Kom och besök och ta del av tornets spännande
historia under ledning av en tornkännare.

7 maj - Vandring Roslagsleden etapp 3
 

När: Söndag dag 7 maj cirka kl. 10.00, Exakt tid meddelas
då busstider är fastställda.
Samling: Vid Brottby.
Anmälan: senast 1 maj till Ingalill Timgren,
ingalillt@hotmail.com
Avgift: 20 kr. medlem / 50 kr. ej medlem
 

Vi samlas en bit in på etappen, vid Brottby, där finns både
parkeringsplatser och busshållplats. Sträckan blir cirka 9 km.
Medtag matsäck för två raster. Vid slutmålet i Lövhagen finns
buss nr 665 tillbaka till Brottby/Arninge/Vallentuna.

14 maj - Guidad tur i Rydboholms slottspark
 

När: Söndag 14 maj, kl 11.00
Samling: Parkeringen vid allén mot Rydboholms slott.
Anmälan: Senast 7 maj till Hans Waldebäck,
hanswaldeback@yahoo.se
Avgift: 20 kr. medlem / 50 kr. ej medlem
 

Vi följer med på en guidad vandring i Rydboholms vackra
slottspark. Guide är hembygdshistorikern, tillika författaren,
Lennart Lenke som visar parkens alla sevärdheter. Ta med
matsäck!

27 maj - Vandring i Riddersholms naturreservat
 

När: Lördag 27 maj, kl 10.00
Samling: Vid Hembygdsmuséet Sladdstycket i Kapellskär
Anmälan: Senast 20 maj till Anne Rosbäck,
anne.rosback@outlook.com
Avgift: 75 kr. medlem / 100 kr. ej medlem
 

Natur och kulturvandring med blomstertema.
Gunnar Lodin välkomnar oss och guidar oss i vackra
Riddersholms naturreservat. Vandringen tar ca.2,5 timme.
Medtag gärna fika så avslutar vi med det.

1 juni - Skålhamra kvighage
 

När: Torsdag 1 juni kl 17.00
Samling: Parkeringsplatsen vid Täby Golfbana.
Anmälan: Senast 28 maj till Hans Waldebäck,
hanswaldeback@yahoo.se
Avgift: 20 kr. medlem / 50 kr. ej medlem
 

Ekolog Yolanda Karlsson från Täby kommun guidar oss under ca
två timmar i Täbys nya naturreservat. Vi får se sällsynt miljö både
vad gäller flora och fauna. Ta med matsäck!

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.

AKTIVITETER VINTERN OCH VÅREN 2023 AKTIVITETER VINTERN OCH VÅREN 2023 AKTIVITETER VINTERN OCH VÅREN 2023 AKTIVITETER VINTERN OCH VÅREN 2023

Anmälan och allmän information
 

Anmälan till en aktivitet görs till angiven person/mailadress
eller till stf.stockholmnordost@la.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, i
jämna pengar, i samband med aktiviteten.

15 februari - Årsmöte  STF Stockholm Nordost
 

När: Onsdag den 15 februari kl 18.30
Samling: Kevingehuset, Edsviksvägen 1A
Anmälan: senast 8 februari till hanswaldeback@yahoo.se
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Avgift: 50 kr. medlem / 75 kr. ej medlem
 

Vi besöker Pressbyråns Museum med dess mer än 100-åriga
historia, som berättas av före detta Pressbyråanställda.
Pressbyrån har varit med om att driva den tekniska utvecklingen
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Samling: Waldemarsudde, ändhållplats för 7:ans spårvagn
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anne.rosback@outlook.com
Avgift: 100 kr. medlem / 120 kr. ej medlem.
 

Följ med på en spännande kvällsvandring från Waldemarsudde
till Djurgårdsbrunn för att försöka spana efter ugglor på
Djurgården.
Medtag gärna ficklampa och kikare. Ta även med fika för en rast.
Max antal 20 personer.

29 mars - Visning av Stockholms stadshus
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Samling i entréhallen till Stockholms stadshus
Anmälan: Senast 20 mars till Maria Sköld,
mariaskold.hemma@gmail.com
Avgift:
Vuxen: 140 kr., Pensionär: 120 kr., Ungdom 7 – 19 år: 60 kr.,
Barn 0-6 år gratis
 

Under visningen får du se Stadshusets festsalar och ta del av
byggnadens storslagna miljö. Guiden berättar om historia,
politik, arkitektur och om Nobelfesten. I visningsrundan ingår
Blå hallen. Gyllene salen, Rådssalen och Prinsens galleri.
Visningen tar ca 45 minuter.
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Samling: Vid huvudentrén, till Cedergrenska tornet
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Cedergrenska tornet, Stocksunds landmärke, ett torn som har
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historia under ledning av en tornkännare.
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då busstider är fastställda.
Samling: Vid Brottby.
Anmälan: senast 1 maj till Ingalill Timgren,
ingalillt@hotmail.com
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Vi samlas en bit in på etappen, vid Brottby, där finns både
parkeringsplatser och busshållplats. Sträckan blir cirka 9 km.
Medtag matsäck för två raster. Vid slutmålet i Lövhagen finns
buss nr 665 tillbaka till Brottby/Arninge/Vallentuna.
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Lennart Lenke som visar parkens alla sevärdheter. Ta med
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När: Lördag 27 maj, kl 10.00
Samling: Vid Hembygdsmuséet Sladdstycket i Kapellskär
Anmälan: Senast 20 maj till Anne Rosbäck,
anne.rosback@outlook.com
Avgift: 75 kr. medlem / 100 kr. ej medlem
 

Natur och kulturvandring med blomstertema.
Gunnar Lodin välkomnar oss och guidar oss i vackra
Riddersholms naturreservat. Vandringen tar ca.2,5 timme.
Medtag gärna fika så avslutar vi med det.

1 juni - Skålhamra kvighage
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hanswaldeback@yahoo.se
Avgift: 20 kr. medlem / 50 kr. ej medlem
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