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Bilaga till verksamhetsberättelse 2021 
 
 
Sammanställning över programverksamheten 2021 
 
Av planerade aktiviteter var det nödvändigt att ställa in fyra stycken på grund av de 

rekommendationer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten. Trots det blev det en hel del 

aktiviteter kvar som kunde genomföras. Det var främst utomhusaktiviteter som kunde 

genomföras och flertalet under strålande solsken.  

 

Totalt deltog 191 personer på alla aktiviteter (exklusive årsmöte) vilket kan jämföras 239 

deltagare under 2020 då också ett flertal aktiviteter inställdes av samma anledning. Jämfört 

med år 2019 då det deltog 533 personer är det ändå tydligt att pandemin haft en negativ 

inverkan de senaste två åren. 

 

Konst- och kulturvandring 23 januari 

Guidad vandring från Åkersberga centrum utefter kanalen till Norrö gamla tingshus. 

Det var en repris av luciavandringen 2020 som snabbt blev fulltecknad. 

9 deltagare vilka alla var medlemmar.  

 

 

Årsmöte 18 februari 

Årsmötet hölls som ett digitalt möte under ledning av Catharina Lindberg från STFs 

huvudkontor. Jan-Erik Lagerwall och Maria Sköld invaldes som nya 

styrelsemedlemmar. 16 deltagare vilka alla var medlemmar. 

  

Klimatvandring 27 mars 

Vandring från Hagaparken till Brunkebergstorg med inriktning på hur landskapet 

och klimatet förändrats under årtusenden. 9 deltagare varav 7 medlemmar. 

  

Måla Roslagsleden 14 april 

Vi målade/förbättrade utmärkningen av en del av Roslagsledens etapp 1.   

8 deltagare varav 6 medlemmar. 

  

Angarnssjön 11 maj 

Vi vandrade runt Angarnssjön, ca 6 km, och studerade fåglarna, landskapet och 

hällristningen från bronsåldern. 13 deltagare vilka alla var medlemmar. 

  

Stendörren 5 juni 

En aktivitet som ordnades av STF Södra Uppland där vi också deltog. 
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Åkersberga Trädgårdssällskap 13 juni  

Två guider från trädgårdssällskapet berättade om odlingarna i trädgården.  

10 deltagare varav 9 medlemmar. 

  

Klimatvandring 29 augusti  

En repris av vandringen 27 mars.  

10 deltagare vilka alla var medlemmar. 

  

Vandringens dag 11 september 

Årets vandring gick utefter Brunnsvikens östra sida från Berghamra till Wennergren 

center. 17 deltagare varav 11 medlemmar. 

 

Roslagleden 19 september 

En vandring av Roslagsleden etapp 6,från Wira bruk till Penningby. 

8 deltagare vilka alla var medlemmar. 

  

Arninge utvecklas 6 oktober 

Två guider från Täby kommun berättade om de omfattande förändringar som sker 

och kommer ske i Arninge. 26 deltagare varav 22 medlemmar. 

  

Hagby Återvinningscentral 13 oktober 

Vi fick se vad som sker med det vi lämnar på en återvinningscentral. 

8 deltagare vilka alla var medlemmar. 

 

Danderydsbiennalen 16 oktober 

En aktivitet tillsammans med SPF Idun i Danderyd. Vi fick en guidad visning av 

bebyggelsen i Djursholm och fick höra historien hur bebyggelsen uppkom.  

27 deltagare från STF varav 23 medlemmar. 

 

Bogesund 21 november 

Efter en guidad visning av slottet gick vi den s.k. lilla slottsrundan och avslutade 

med en gemensam fika på vandrarhemmet. 33 deltagare varav 29 medlemmar. 

  

Luciavandring 11 december 

Traditionsenlig luciavandring denna gång i Österskär där vi förutom naturen fick se 

intressanta hus och beskrivning av vilka som bott/bor där. Även borgen 

Biskopstuna fick vi se invändigt om än i mörker. 

13 deltagare varav 11 medlemmar. 

 

 

  

 


