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             Stockholm Nordost  

 

 

Bilaga till verksamhetsberättelse 2019 

 

Sammanställning över programverksamheten och PR-aktiviteter 

2019 

 
Fransk matlagning á la Bogesund, 20 januari  

Vi lagade en lunchbuffé tillsammans med kocken på Bogesunds slottsvandrarhem, Andreas 

Lindell, och avnjöt det hela under trevlig samvaro. 10 deltagare, 10 medlemmar. 

 

Skitintressant besök i Käppala reningsverk 29 januari  

Guidad visning av reningsverket som renar avloppsvatten från mer än en halv miljon 

människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm.  

33 deltagare, 26 medlemmar. 

 

Vad gör man i riksdagen, egentligen? Besök i riksdagshuset 11 februari 

Guidad visning av Riksdagshuset av riksdagsledamoten Per Lodenius.   

32 deltagare, 29 medlemmar. 

 

Årsmöte i Vallentuna kulturhus 19 februari 

Sedvanligt årsmöte med efterföljande jazzkonsert av Tommy Larssons Quartet, Vallentuna, 

utsedd till årets jazzkommun år 2018. 70 deltagare totalt varav 31 på årsmötet varav 29 

medlemmar. 

 

Ölprovning Roslags Näsby 21 februari    

Guidad visning av Roslags Näsby Bryggeri som beskrev öltillverkningen, med efterföljande 

ölprovning. 16 deltagare, 14 medlemmar. 

 

Elden är lös 26 februari 

Besök på brandstationen i Vallentuna, där vi fick en insyn brandmännens vardag, att släcka 

eld, göra materialvård, sköta bilarna och tillhörande rutiner. 13 deltagare, 9 medlemmar. 

    

Nationalmuseum i nytt ljus 2 mars  

Guidad visning av Nationalmuseum som nu återinvigts efter 5 års totalrenovering. Guiden 

berättar hur den stora renoveringen har gått till och om den mängd konstverk som nu finns att 

beskåda. 25 deltagare, 24 medlemmar.     

 

Besök på Hallwylska museet 5 mars 

Guidad tur runt i museét där vi såg Wilhelmina von Hallwyls stora samlingar av dyrbara 

antikviteter. 21 deltagare, 18 medlemmar. 
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I Elsa Beskows fotspår 13 april 

Guiden antikvarie Ingrid Dyhlén-Täckman tog oss med på en vandring i Elsa Beskows fotspår 

från Djursholms torg till Ekebysjön. Det var i dessa trakter som Elsa Beskow verkade som 

barnboksförfattare för 150 år sedan. 32 deltagare, 27 medlemmar.  

 

Lennart Lenke lyfter på locket till ”Skandalen Bogesund” 5 maj  
Hembygdsförfattaren Lennart Lenke tog oss med på en vandring till 6 olika torpställen som 

har försvunnit för över 100 år sedan. Alla har en koppling till ”Skandalen Bogesund”. 

44 deltagare, 27 medlemmar. 

 

Nora runstenar i Danderyd 12 maj   

Francisca Sieurin Lönnqvist och Peter Schenling guidade oss med, inriktning på runstenar, 

vikingatiden och vattenvägarna, från Danderyds kyrka via Kvarnparken och Nora Träsk fram 

till Norahällen. 18 deltagare, 14 medlemmar. 

 

Vattentornets dag i Djursholm 18 maj  

Monica Frumerie gav en presentation av hur vattnet kom till Djursholm och därmed också hur 

utbyggnaden av samhället runt om kunde ske. Medarrangörer: Danderyds Arkivförening och 

Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. 9 deltagare, 7 medlemmar.          

Vårvandring och vilda växter 1 juni 

Gun Abrahamson och Lars Lindblom guidade oss på en vandring på Norra Djurgården från 

Hjorthagen via Husarviken, Stora skuggan och Lappkärret. På vägen tittade vi på intressanta 

och nyttiga växter. 13 deltagare, 8 medlemmar. 

 

Visning av Guldhuset, Nya kommunhuset, i Täby centrum 11 juni  

Kommunalrådet Annica Nordgren guidade oss i huset och beskrev hur vardagen ser ut för en 

kommunpolitiker. Vi kunde också beundra utsikten från takterrassen.  

19 deltagare, 13 medlemmar. 

 

Segla med Viking Plym 16 juni    

Från Viggbyholms båtklubb seglade vi med vikingabåden Viking Plym och kunde uppleva 

hur vikingarna hade det på sina färder. 20 deltagare, 17 medlemmar. 

Båtfärd till Nacka strand, vandring tillbaka till Stockholm 17 augusti 
Vi tog tillsammans med Gun Abrahamson och Lars Lindblom båt från Nybrokajen till Nacka 

strand och vandrade sedan längs vattnet tillbaka till Åsöberget på Södermalm. Vi passerade 

bl.a. Svindersvik, Kvarnholmen, Saltsjö kvarn och Danviken. 9 deltagare, 8 medlemmar. 

Kanalens dag i Åkersberga 25 augusti 

Detta är Åkerbergas störta arrangemang för föreningar att markands föra sig på. Vår förening 

deltog aktivt genom att dela ut ett stort antal programfoldrar och förmedla allmän information 

om STF. 5 deltagare, 5 medlemmar.  

Kulturarvsdagen på Skogberga spelmansgård 7 september 
Vi firade Europas Kulturarvsdag på Skogberga Spelmansgård i Täby kyrkby där folkmusiker 

från gruppen Roslagsvår medverkade och bjöd på musik. Vi fick höra berättelser om musik 

och spelmän från Roslagen men även berättelser från gårdens historia.  

14 deltagare, 12 medlemmar. 
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Vandringens dag i samarbete med Roslagsmarschen anordnad av Visit Roslagen  

14 september 

En stor manifestation för Vandringens dag där Visit Roslagen anordnat vandringar på 1, 2 

eller 3 mil. Vi medverkade dels med en matstation där vi grillade korv till cirka 500 vandrare, 

dels genom att ge information om STF vid målet vid Domarudden. 

14 deltagare, 14 medlemmar. 

Villa Akleja - Ett tidlöst konstnärshem 21 september  

Konstexperten Claes Moser har förvärvat konstnären J.A.G Ackes hem och här låtit dennes 

verk återerövra väggarna. En nyförvärvad samling av konstnärinnan Marie Krøyer har nyligen 

kompletterats. Under vår guidning/föreläsning fick vi en utförlig beskrivning av svensk 

konsthistoria. 35 deltagare, 30 medlemmar. 

Landsnora kvarn och Såg 5 oktober 

Efter en kort naturpromenad kom vi fram och kunde se hur Hembygdsföreningen i Sollentuna 

håller Landsnora kvarn vid liv. Där sågas det timmer och där mals det mjöl till försäljning. 

Vattennivån var för låg för att se tubinhjulet i drift, men i stället såg vi hur en tändkulemotor 

höll allt i drift via ett otal remdrivningar. 10 deltagare, 6 medlemmar. 

Konstvandring i Näsby park 6 oktober 
Helgen 5-6 oktober pågår traditionellt Konst i Roslagen då konstnärer håller öppen ateljé eller 

på annat sätt visar sin konst. Vi gjorde en vandring i Näsby park och besökte fyra kvinnliga 

konstnärer i deras ateljéer. Ulla-Britt Hede, Kerstin Lundin, Marita Möller och Karin Walde. 

När vi gick genom parken vid Näsby slott fick vi höra om slottets spännande historia.  

7 deltagare, 7 medlemmar. 

Arkitekters avtryck i Djursholm16 oktober 
I samband med Danderyds kulturbiennal genomförde vi i samarbete med SPF Seniorerna Idun 

en vandring i Djursholm under ledning av Monica Frumerie. 36 deltagare, 20 medlemmar. 

Tapettryckeriet på Långholmen 24 oktober 

Vi besökte Handtryckta Tapeter Långholmen AB som är ett litet familjeföretag, där Mats 

Qwarfordt gav oss en inblick i olika metoder för handtryckning av tapeter. Vi fick också en 

utförlig genomgång av papperstapetens historia i Sverige, från 1500-tal till 1980-tal.  

17 deltagare, 11 medlemmar. 

Nya Stadsmuseet 7 november 
Stockholms Stadsmuseum vid Slussen har totalrenoverats och vi fick se resultatet. Vi fick en 

guidad genomgång av Stockholm och museets historia från Gustav Vasas dagar fram till våra 

dagar. 30 deltagare, 28 medlemmar. 

Studiebesök och ölprovning i Danderyd 25 och 26 november 
På Danderyds bryggeri fick vi se hur ölbryggning går till och därefter blev det ölprovning 

med lite tilltugg. 14 deltagare, 8 medlemmar. 

Luciavandring runt Rönningesjön 8 december - 
Traditionell Luciavandring från Hägernäs station med besök i Rönninge by. STF bjöd på 

värmande glögg och lussebullar. 11 deltagare, 10 medlemmar. 

 


