
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev september 2019 
 

Hej STF-vänner! 

STF är nu igång med höstprogrammet i de flesta lokalavdelningarna, så 

ävenledes i STF Stockholm Nordost.  

 

Vårt höstprogram startade redan den 17 augusti. Först en båtfärd i 

strålande sol från Nybrokajen till Nacka strand och vandring tillbaka 

till Åsöberget på Södermalm. Längs vägen passerade vi Svindersvik, 

Kvarnholmen och Saltsjö kvarn. Gun Abrahamsson Lindblom och Lars 

Lindblom guidade. Gun fotograferade. 
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Vi har också 25 augusti medverkat i Kanalens dag  

Kanalens dag är en stor aktivitet i Åkersberga där olika föreningar har 

möjlighet att presentera sig. Som vanligt fanns också tivoliliknande 

åkattraktioner och marknadsstånd som lockade många.  

Lokalavdelningen fanns på plats denna soliga dag och informerade om 

vad vi gör och om våra aktiviteter samt delade ut ett stort antal 

programblad till intresserade. Intresset verkade stort båda bland gamla 

medlemmar och även bland de som ej var medlemmar. 
  

 
 

 

Septembers månads aktiviteter: 

 

7 september 

OBS Förläng anmälningstid-Missa inte detta 

arrangemang.  

Kulturarvsdagen på Skogberga spelmansgård  

Med början kl.14.30 firar vi Europas Kulturarvsdag 

på Skogberga Spelmansgård, Prästgårdsvägen i Täby 

kyrkby. Folkmusiker från gruppen Roslagsvår 

medverkar och vi får åtnjuta musik, höra berättelser 

om musik och spelmän från Roslagen men även 

berättelser från gårdens historia. 

Pris medlem 100 kr, icke-medlem 120 kr  

Anmälan till anita.andersson40@gmail.com eller tel 08 768 17 43 

senast 6 sept.  

https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-stockholm-nordost/aktiviteter/kulturarvsdagen-pa-skogberga-spelmansgard/
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14 september 

Vandringens dag i samarbete med Roslagsmarschen,  

(Visit Roslagen)  

Stor manifestation för Vandringens dag. Buss utgår från 

Åkersberga eller Domarudden vid skilda tider beroende 

på den sträcka du anmält dig till och vill vandra; 3,2 mil, 

2 mil eller 1 mil. Utefter vandringen finns fika och 

matstationer, där STF Stockholm Nordost medverkar. 

Alla går i mål i Domarudden där mer förnöjsamheter 

väntar.  

Plats: se www.roslagen.se/roslagsmarschen  

För vem?  Alla  

Ordinarie pris 425 kr (inkl. buss till start, mat, fika, T-

shirt) För mer information- se Nya Roslagsmarschen 

2019, eller kontakta britt.engdahl@gmail.com.  

Pris medlem 425 kr, icke-medlem 425 kr 

Anmälan görs till www.roslagen.se/roslagsmarschen 

Det finns risk för att aktiviteten fort blir fulltecknad. Först till 

kvarn gäller. 

 

21 september 

VILLA AKLEJA – Ett tidlöst konstnärshem 

OBS NYTT PRIS FÖR MEDLEMMAR Välkommen till en 

passionerad samlares hem, Villa Akleja i Vaxholm! Konstexperten och 

Ackesamlaren Claes Moser har efter 45 år i konstnärens fotspår 

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 blir 

vi också bjudna på kaffe, smörgås och kaka. 

Vi samlas kl. 11.00 utanför Villa Akleja, Pilgatan 5, Vaxholm.  

Pris medlem 200 kr, icke-medlem 370 kr 

Anmälan till ulla.giertz@gmail.com eller tel 070-605 30 18 senast 

14 sept. 

 

 

  

mailto:britt.engdahl@gmail.com
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Så en liten försmak på vad som bjuds i oktober: 

 

5 oktober 

Landsnora kvarn och Såg 

Vi vandrar naturpromenaden ca 1 km för att komma tillbaks i historien 

till Landsnora kvarn o såg, som ännu hålls levande av 

hembygdsföreningen i Sollentuna. Där sågas det timmer och där mals 

det mjöl till försäljning för den som önskar denna dag. 

Pris: Gratis för alla  

Anmälan till granlov.eva@gmail.com eller tel 08-7569306 senast 1 

okt. 

 

 

16 oktober 

Arkitekters avtryck i Djursholm 

Utrusta dig med bra skor för branta backar och trappor och ta med 

matsäck. Vi utgår från busskuren, Djursholms torg kl.11.00 och 

vandrar ca 2,5 timmar.  

Pris: Gratis för alla 

Anmälan till ulla.giertz@gmail.com eller tel 070-605 30 18 senast 9 

okt. 

 

25 oktober 

Tapettryckeriet på Långholmen 

Handtryckta Tapeter Långholmen AB är ett litet familjeföretag som 

startade sin verksamhet 1980 i Råneå i Norrbotten. Sedan 1989 ligger 

Tapettryckeriet i en före detta fångvaktarbostad, Knaperstavägen 7A, 

på Långholmen, 

Pris medlem 130 kr, icke-medlem 150 kr 

Anmälan till thomas.malmsten@gmail.com senast 14 okt. 
 

- * * * -  

 

Hela höstprogrammet i pappersfolderform finns på våra normala 

utlämningsställen, bl.a. biblioteken i våra kommuner och programmet 

finns också utförligare beskrivet på vår hemsida som du når på 

nedanstående adress:  

www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost 

 

  

https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-stockholm-nordost/aktiviteter/landsnora-kvarn-och-sag/
https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-stockholm-nordost/aktiviteter/arkitekters-avtryck-i-djursholm/
https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-stockholm-nordost/aktiviteter/tapettryckeriet-pa-langholmen/
http://www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost
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Besök vår hemsida regelbundet! Du får mer information och vi 

kompletterar med ytterligare aktiviteter under 2019. 

 -  

För frågor, idéer, förslag eller andra synpunkter skriv gärna ett mail till 

oss  

stfstockholmnordost@stfturist.se 
 

 - * * * -  

 

På vår hemsida kan du också länka dig till STF:s andra 

lokalavdelningar och där ta del av deras utbud av aktiviteter. 

Tillsammans hälsar vi dig välkommen att uppleva natur- kultur- och 

friluftsaktiviteter med oss i STF under 2019.   
 

Hälsningar från styrelsen 
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