
 

 

 

Inbjudan till kulturdag i Djursholm 18 juni 2016 
          

Kära medlemmar i RREC, 

Förra året i juni genomförde vi i samarbete med AHKs R-R/B sektion en ”kulturdag” i Saltsjöbaden. Den 

blev ju mycket lyckad, så i år upprepar vi kulturdagen – denna gång med Djursholm som mål. Vi har tänkt 

besöka tre platser, alla av kulturell betydelse för Djursholm och Stocksund; en kyrka, en stor patriciervilla 

och ett torn! Dessutom gör vi en rundtur i våra bilar för att se miljön och några av de mycket stora och 

vackra villor som karakteriserar Djursholm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vi startar kl. 09.45 med samling vid vår första mötesplats, Djursholms Kapell, Danavägen 9. Parkering finns 

alldeles nedanför Kapellet på Danavägen. Om någon har svårt att gå backen upp finns det en anpassad 

parkering uppe vid Kapellet. Ingrid Von Heijne, organist i kapellet kommer att vara vår värd och guide, 

Ingrid kommer att berätta om Kapellets historia och om några av personerna som bidrog i Kapellets 

verksamhet i Djursholm. Ingrid kommer även ge oss historien om Djursholms/Villastadens tillkomst och 

utveckling.  

Efter besöket på Kapellet beger vi oss till den magnifika Villa Pauli på Strandpromenaden 19, ritad 1905 av 

Ragnar Östberg, numera hotell och klubbhus. Där intar vi 11.30 lunch i det fina biblioteket. V Vi parkerar 

våra bilar på framsidan av villan utefter den ”runda vägen”, infart från Strandvägen. 



                                       
                                      Villa Pauli 

 

Efter en avslutad lunch gör vi en biltur genom Djursholm. Deltagarna kommer få en karta med inritad 

körväg och med text och bilder på ett trettiotal intressanta villor vi kommer att passera.  

Rundturen slutar vid dagens tredje historiska byggnad, Cedergrenska tornet, nu utanför Djursholm i det 

närliggande Stocksund. Den originella byggnaden uppfördes från 1896 av Albert Nestor Cedergren som en 

medeltida borg. Många arkitekter var inblandade men 1921 vid Cedergrens död var byggnaden ännu inte 

färdig, det blev den först 1966. Den ägs idag av Danderyds Kommun och ligger omgiven av en stor park 

med exotiska träd. Här skall vi få en kortare guidning av byggnadens historia, därefter väntar kaffe/te med 

tillbehör. Nu är vi ju riktigt fikasugna eftersom vi inte fikade direkt efter lunchen. Hoppas vädret är med oss 

eftersom vi planerat fika högst upp på tornets terrass, vi kan lova en fantastisk utsikt över nejden.    

 

Anmälan sker genom att sätta in 375kr/person på RREC bankgiro 5965-7528 senast torsdag 9 juni, meddela 

antal personer och att det gäller Djursholm. 

I anmälan ingår guidningar och föredrag, lunch på Villa Pauli med varmrätt (dryck betalas på plats) och 

kaffe med tillbehör på Cedergrenska tornet. Har ni några frågor kontakta Rune Sahlberg på 0703898088 

eller Olle Ljungström på 0733894510. Mer info och bilder finns på hemsidan. 

 

Hjärtligt välkomna till Kulturdagen på Djursholm 

Rune och Olle. 

 

                                                         


