
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev september 2022 

 

Hej STF-vänner! 

 

Nu drar det ihop sig till höstaktiviteter. Vår programfolder för hösten bifogas för avnjutning 

 

4 september – Vandring på Lidingö och båt tillbaka till Nybrokajen 

Vandrar vi från Millesgården längs Värtans strand med utsikt mot 

Frihamnen. Vandringsleden (ca 5 km), är något kuperad, så rullator 

är inte lämpligt. Stopp under promenaden för att inta medhavd 

matsäck. För de som önskar kan vi fortsätta till Kappsta och Mörna 

Naturreservat (4 km) för att uppleva blomsterprakten där. Åter till 

Dalenum, där vi tar SL turbåt 80 tillbaka till 

Stockholm/Nybrokajen. SL-kort gäller. 

Samling: kl. 11.00 vid Ropstens T-bana, utgång mot Lidingöbanan. 

Anmälan: senast den 27 augusti till thomas.malmsten@gmail.com   

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr ej medlem 

 

12 september- kvällsvandring runt Mörtsjön 

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 men dock inte med rullator. 

Samling: P-platsen Mörtsjön, Sollentunavägen 72, Skarpäng , 

19:00 

Anmälan: senast den 10 september till stf@swlab.se   

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr ej medlem 

 

25 september – Villa Akleja, Vaxholm 

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. 

Samling: Utanför Villa Akleja, Pilgatan 5 i Vaxholm , 11:00 

Anmälan: senast den 18 augusti till ulla.giertz@gmail.com, tel. 

070-605 30 18  

Kostnad: 250 kr medlem, 380 kr ej medlem 

 

3 oktober – Guidad visning av Riddarhuset 

Vi kommer vi få en 90-minuters rundvandring tillsammans med 

vår guide som berättar om Riddarhuset och adelns historia 

genom århundrandena. 

Samling: Ingången mot Riddarhustorget 10 , 16:15 

Anmälan: senast den 26 september till lagjan66@gmail.com  

Kostnad: 75 kr medlem, 100 kr ej medlem 
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(https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-stockholm-nordost/) kan du 

också länka dig till STF:s andra lokalavdelningar och där ta del av deras utbud av aktiviteter samt avbeställa 

månadsbrevet om du ej längre önskar få det. 

Tillsammans hälsar vi dig välkommen att uppleva natur- kultur- och friluftsaktiviteter med oss i STF.   

 

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet,  

där STF är medlemsorganisation.  

 

- * * * - 

 

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

stfstockholmnordost@stfturist.se 

För styrelsen 

Stefan Wångstedt 
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