
SVENSKA
TURISTFÖRENINGEN Upptäck något nytt

på hemmaplan!
I Svenska Turistloreningen finns 65

lokalavdel'ringar runt on) i landet som

anordnar aktiviteter året om lor al[a

STl;-nredleuurrar. Lokalavdelningen tar
rnecl dig till platser du ännu inte upptäckt
cller in bakom kulisserna på ett foretag

eller en arena som du är nyfiken på. Det
finns a.lltid mer att utforska. Som medlem

väljer du själv vilken lokalavdclning du vill
ansluta dig ti11.

Vandringens dag 6\>,
L)sn anJr.t l)clg(n i \(l)l(lr)h", /" /," då\".\
firar vi vandringens jag. Vill \,€4ä
du vandra redan idag finns det \jij-l
flera vandringar att välja på. Kika in
på www.svenskaturistforeniugcn.se/
lokalavdeh'ringar för att 1-ritta en

vandrirrg som passar dig.

Fri olycksfa ltsförsä kring
vid STF-aktivitet
Du soni deltar i en aktivitet sorn arran-

geras av STIr on'rfattas av en olycksfatls-
fiirsäkring som gäller under aktiviteten.

Blien del av STF!
Bli medlcm i STF genorn din lokal-
ar.delning, det blir du enklast på en

aktivitet eller genorn att kontakta nägon

i styrelsen. Du kan även bli medlem

via STFs Kundservice, 08-163 2270
eller kundservice@stfturist.se.

Medlemsavgifter
Vuxcn 26 år-:

Urrg;dom 16-25:a.r:

Bam 5-15 år:

Barn 0-4 år:

Sarnbos/familj:

Rabatt på SJ

Vi rekommenderar I kr/mil och passagerare, :

Vitl du vära med i vår lokalavdblning?
Hör av dig till någon av ossistyrelsen så amlurer vi di&
det är kostnadsFritt!

Hemsida:
www.svenskaru ristforen ingen.se/stfstockh ol m nordost

E-mail: stfstockholnrnordost@stfturist.se

Plusgironr: 40 43 224-7

STF - vägen titl äventyret Sverige

STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka

242 AOO medlemmar. En förening med eldsjälar som letar

upptäckter vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre

upp på !ället. Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar.

Och vårt arbete tar aldrig slut. För det fantastiska med Sverige

är atr det alltid fiuns nrer att upptäcka!

Det finns många sätt att bli medlem i STF, vill du stötta

din lokalavdelning löser du rnedlemskap via dern. Du kan

också bli medlem på en anläggning, STFs Kundservice

08-463 22 70 eller via www.svenskaturistlioreningen.se.

Med ditt medlemskap är du en del av vårt arbete så att du

och andra kan upptäcka Sverige - både idag och i framtiden.

STF-boenden
STF Gällnö Vandrarhem 08-571 661 17 info6gallno.se

STF Siaröfortet vandrarhem 08-24 30 90

kontoret@blidosundsbolaget.se

STF Svartsö Vandrarhem 08-542 471 00

info@svartsonorra.se

STF Vaxlrolnr/Bogesunds Slottsvandrarl-rero 070-323 05 44

infoEbogesundsslottsvandrarhem.se

Studiell Lokalar.clelningen sarnarbetar nred Stucliefrämiarrdct,

främjandet där STF är rneclletnsorganisatiou.

Kontakter. i styrelsen
Hans \{*ldebä9k,'ordf
Britt Engdah'I, program
Ulla Gienz .,1

Lars l,indblom ' 
l

Eva Lindvall, kass6r .

Stefan Wangstedt, oyheEbrev

Ärrne Rosbäch selreterare

§amåkning ,',1.

axo4,-zA2889
0708-74158.4
0706-05 30 l8
,07067447 75

07,34-38 8127
07a9-747188
0768-43 1976
0n9-1aa2q
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Välkommen tilt lokalavdelningen
Vårt område Danderyd, Täbp Vallentuna, VaxhoLn och

Österåker rymrner nrånga sevärda platser ute i naturen, längs

Roslagsleden eller 1ängs Roslagsbanan. Det kuturella inslaget

är också starkt med sin historia allt ifrån Jarlabankes
vikingatid, Gustav Vasa till framtida visioner.

Kom gärna rned förslag på aktiviteter lor att uppleva

kulturen ocl-r/e11er njuta av naturelr

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
st Irtockholm norJostpst Fru rirt.re

Vill du som redan är medlem i STF ansluta dig till vår

avdelning ska du meddcla avdelningen detta så ansluter vi dig

kostr-radsfritt. Då flir du rnår'ratliga nyhetsbrev med referat

från genomförda aktiviteter ocl'r påminnelser om kommande

aktiviteter.

J0. 295kr
150 kr
30 kr
0kr

nrax 450 kr
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SVENSKA
TURISTFÖRENINGEN ,&i

STF Huvudkontor 08'463 21 00

info@stftu rist.se
www.svenskatu ristfo re n in gen.se

Med ett aktuellt S-fl-
rncdlcuskap l'rar du 10 %

rabatt pi SJ:s tågresor.
Svenska Tu ristföreningen
Box 172 51

104 62 Stockhotmwww.svenskatu ristfo ren in gen.se/stfstockhotm no rdost
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19 januari - Har du besökt lnstitutet Mittag-Leffler i

Djursholm?

Nu besökervi Vitta Mittag-Leffler i Djurshotm. Gösta Mittag-

Leffler byggde upp ett av världens främsta matematiska
bibtiotek. Vitta Mittag-Leffter innehåtter idag - lnstitutet
M itta g-Leffler, ett betydetsefu Itt centru m för internationetI
matematisk forskning. Vi btir guidade av bibliotekarie
Mikaet Rågstedt.
Samling: kl.14.00 Auravägen 17, Djursholm

Kostnad: 20 kr medlem,50 kr ej medtem.

Anmäl: senast 72 januari titt Utta Giertz,

ulla.giertz@gmaiL.com, tet 070-605 30 18.

22 januari Ännu mera (skit-) intressant i Käppala

En favorit i repris! Ännu ett intressant studiebesök på

Käppata, Lidingö, det stora reningsverket som tar hand om

avtoppsvattnet från mer än en haLv mitjon människor.

Samling kl 13.00 vid Käppalaverket, "entr6 studiebesök",
Södra Kungsvägen 315 på Lidingö, attdetes vid

Lidin göbanans station Gåshaga

Kostnad: 20 kr medlem,50 kr ej medlem

Anmä[: senast 13 jan. tiLt thomas.matmsten@gmai[.com

Är du sugen på en färd med långfärdskridskor?
Har isen tagt sig? Tag kontakt med dts.skridsko.net
(Da nderyds tå n gfä rdsskridskoktu bb )och spän n fast

skridskorna för en härlig tur.

10 febr - Vad gör man i riksdagen, egentligen?
Besök riksdagshuset!
Sveriges riksdag som är Sveriges lagstiftande församting
består av de av fotket valda representanterna, tit[ antalet
349 som leds av en talman.
Riksdagstedamoten Per Lodenius hätsar även ivår inifrån
Riksdagshuset att han gärna möter upp för att besvara altas

funderingar och guida runt i Riksdagshuset som rymmer så

mycket information, berättetser och anekdoter.
Deltagarantalet är begränsat.

Samling: kt.18.15 Riksdagshusets entr6 på Riksgatan

Kostnad:20 kr medlem,50 kr ej medtem

Anmätan: senast 3 februari titt britt.engdah[@gmail.com,
tet 0708-741584

20 februari - Årsmöte med STF Stockholm Nordost i

Rådhuset Vaxholm

lnteds kI.18.30 med föredrag av Gunnar Lind-

Rysshä rj ni n ga rna mot Stockholms skä rgå rd. Dä refter
sedvantiga årsmötesförhandlingar Fri entr6.

3 mars - Besök på Kungliga biblioteket
Kungtiga Bibtioteket, KB, är vårt nationalbibtiotek från 1661

med uppgift att sam[a in, bevara och tittgängtiggöra attt

som ges ut i Sverige, såväl tryckt som audiovisuetlt
materiat. Det gör bibtioteket titt [andets största kätla för
information och kunskap Vi guidas runt i de pubtika

delarna av bibtioteket och besöker btand annat stora

[äsesalen, som är näst intitI orörd sedan invigningen 1878.

Vi ser de olika andra [äsesatarna som finns i huset och tittar
på ojävutsbibetn, (Codex Gigas)

Samling: kt. 9.45 utanför biblioteket.
Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr ej medlem

Anmät: senast 26 febr tilt Eva Lindva[[,

egLindva tt.2B@ba h nhof.se

L2 mars - Julius Hus

Vi besöker Julius Hus på Bondegatan 21A kl 13.00. Efter att
ha varit privatbostad för fem generationer Westerdahlare/

Hedbergare har denna unika Södermatmsvåning varsamt
låtits restaureras och återstättas titl sin futta prakt av Ann

Hedberg, barnbarnsbarn tilI husets byggherre Julius
Westerdahl. Nu finns det möjlighet att få känna sig hemma i

den na eleganta seketskiftesmiljö.

Kostnad:200 kr medtem,230kr ej medlem Begränsat antal
dettaga re

Anmät: senast 5 mars titI ulta.giertz@gmail.com, tet070-605

30 18

18 april- Måla upp Roslagsleden

STF Stockholm Nordost rustar upp genom att förbättra
markeringarna på en det av Roslagsleden i Täby. Vi går ca 7

kitometer. Ta med matsäck. Färg och penstar

tilthandahåttes. Vitt du hjäLpa titt? Kontakta Lars Lindblom
[ars.fotke.[indblom@gmai[.com för mer info.

23 april - Stockholms Förgyllning & BildhuggeriAB
Studiebesök hos Stockhotms Förgyttning & Bitdhuggeri AB,

atetj6 och butik på Upptandsgatan 60. Prova på såvät

förgyttning som bitdhuggeri under besöket, som äger rum

meltan kt.18 - 21 torsdagen den 23 aprit. Vi blir guidade av

Lotta och Christer Björkman, som berättar om sina

hantverk.
Kostnad: 240 kr för medlem inkt guidning och vin med
titttu gg, 27 5 kr ej med lem. Begrä nsat anta I delta ga re

Anmäl: senast 15 aprittitt ulla.giertz@gmai[.com, tel
070-605 30 1B

10 maj - Lennart Lenke -vandring, Bogesund

Fötj med hembygdsförfattaren Lennart Lenke på en

intressant vandring,4-5 km, i Bogesunds naturreservat. Vi

letar upp resterna efter gamta torpstäilen som försvunnit
för många år sedan och Lennart berättar torpens historia
blandat med anekdoter om människor som en gång levde
på platsen. Ta med matsäck. Samting på parkeringspLatsen

vid Ettboda frituftsgård kt.11.00

Kostnad: 20 kr medtem,50 kr ej medlem. Anmä[: senast 1

maj titt britt.engdaht@gmait.com, te[ 0708-741584

17 maj - Prästgårdsvandring
Vi vandrar ca 3 km tängs naturstigen i naturreservatet
genom örtrika hagmarker förbi bronsåtdersrösen och
järnåldersgravar. Kanske vi ser den sättsynta rosa

backsippan och bävern som har ftyttat titl den nästan hett

igenvuxna Prästgårdssjön.
Samting: kt 10.00 vid järnvägsstationen i Täby Kyrkby
Kostnad:30 kr medlem,50 kr ej medtem
Anmäl: senast 15 maj titt karl.hettstrom@telia.com

23 maj -Åkersberga träd gå rdssä llska ps
visningsträdgård
Visning och guidning i trädgård och växthus. Möjtighet titt
fika på konstgalteriet Länsmansgården strax bredvid. Från

Åkersberga station går buss 623

Samling: kl.13 vid visningsträd gården

Kostnad:50 kr medlem, B0 kr ej medlem.
Anmäl: senast 20 maj tittGun Abrahamsson

st.benhamra@gmail.com, tel 0735 622 549

7 juni - Cykeltur runt Vallentunasjön
Vi kombinerar kulturhistoria med motion. Sammanlagt
cyktar vi ca 30 km och tittar på runstenar som restes av tre -
fyra generationer av betydelsefulta s[äkter som bodde kring
Vattentunasjön för 1000 år sedan
Samting: kl 09.30 vid parkeringspLatsen Karby Gård

Karbygårdsvägen 1

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr ej medlem

Anmä[: senast 3 juni titl ka rt.hetlstrom@telia.com

14 juni - Utflykt tilt Ängsö Nationalpark
Vi samtas på Strömkajen kt.10.30 för båtfärd mot Ängsö och

beräknarvara tittbaka i Stockholm strax efter k[ 19. En av

initiativtagarna titI nationatparken var lvar Afzelius, och

sedan 1909 har Ängsö varit nationatpark. Efter många

förändringar genom historien förvattas numera Ängsö av

länsstyrelsen Vi får en guidad visning ute i ettvackert
odtingslandskap med fåglar och fantastisk btomsterprakt i

en deI av Roslagens innerskärgårdar. Ta med mat och dryck
för heta dagens utftykt
Kostnad 50 kr medtem, 70 kr ej medtem. OBS Båtbitjett
tiItkommer
Anmä [: senast 7 juni tilI Anne Rosbäck, tet 0768-431976

15 augusti - Båtresa till Lidingö, strandpromenad
titlbaka längs stranden
Vi samlas kt.10 vid Nybrokajen och åker med båt B0

(Sjövägen) titt Dat6num (Lidingö). SL-kort gätter! Lätt
vandring genom Kappsta naturreservat, förbi Mölna och

Brevik tilt Käppata där vi tar Lidingöbanan tittbaka titt
Ropsten.
Gtöm inte matsäck och bra skorl
Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr ej medlem.

Anmäl: senast 13 augusti titt Gun Abrahamsson

st.ben ha m ra@ gma i[.com,te[ 07 35 622 549

22 augusti - Paddla kajak i vackra Roslagen

Ta titlfället i akt och paddla kajak btand kobbar och skär i

vackra Roslagens skärgård. Vi samlas kl. t hos Kajak och

Uteliv vid Gräddö brygga utanför Norrtätje. TiItsammans

med en guide ger vi oss ut på en tre timmars tur. Ta med

egen matsäck. Kostnad 300 kr medtem,500 kr ej medtem

Anmälan tilt caihrin.wisen@gmai[.com senast 16 augusti.

trri banterar dina personappgi.ftcr enligt lokalaudelningens personuppgft:polic.y.


