
Tredje delen 

 

Sex välklädda SPFare träffades vid Ekilla 

första höstdagarna, för att tillsammans promenera längs Upplandsleden till 

Varpsund och sedan tillbaka igen.

Detta var den tredje deletappen i vår

Skokloster. 

Vi hade inte gått länge innan det var 

dags för det första stoppet, i alla fall 

för den manliga delen av gruppen. Tänk 

vad man kan hitta lite vid sidan av 

allfartsvägen! 

 

Tredje delen av Upplandsleden
 

Sex välklädda SPFare träffades vid Ekilla den 24 september 2013

för att tillsammans promenera längs Upplandsleden till 

Varpsund och sedan tillbaka igen. 

Detta var den tredje deletappen i våra ansträngningar att förr eller senare nå 

Vi hade inte gått länge innan det var 

dags för det första stoppet, i alla fall 

för den manliga delen av gruppen. Tänk 

vad man kan hitta lite vid sidan av 

 

Efter att ha passerat Wij grustag 

vi att gå upp på åsen istället för att gå 

den markerade stigen mot Varpsund. Väl 

uppe på åsen har man en fantastisk vy 

över Övergran på ena sidan och Stora 

Ullevifjärden på den andra sidan. 

Upplandsleden! 

 

2013, en av de 

för att tillsammans promenera längs Upplandsleden till 

att förr eller senare nå 

Efter att ha passerat Wij grustag valde 

vi att gå upp på åsen istället för att gå 

den markerade stigen mot Varpsund. Väl 

uppe på åsen har man en fantastisk vy 

över Övergran på ena sidan och Stora 

fjärden på den andra sidan.  



Under vår ”klättring” ned från åsryggen och mot Varpsundst

att småregna men vi ställde i vilket fall upp för fotografering vid stenen. Inga 

sura miner syntes varför vi strax påbörjade vandringen tillbaka mot Ekilla. 

valde nu att ta den markerade stigen som löper bitvis efter strandkanten. 

Bitvis är denna sträcka mycket vacker och man får stundtals en känsla av att 

vara i en John Bauer-skog.

Klockan hann bli lite över 11 innan vi stannade för att inta de medhavda 

smörgåsarna och en och annan kopp kaffe. Badplatsen och bryggan där vi 

stannade är tyvärr inte tillgängliga om man kommer med fordon.

Solen tittade fram och värmde en del när vi åter passerade det inte alltför 

vackra grustaget på väg mot de väntande bilarna.

Gruppen hade promenerat 7,6 km under 

förmiddag. 

Hoppas att du har möjlighet att följa med nästa gång

Kent Magnusson 

Under vår ”klättring” ned från åsryggen och mot Varpsundstenen började det 

att småregna men vi ställde i vilket fall upp för fotografering vid stenen. Inga 

sura miner syntes varför vi strax påbörjade vandringen tillbaka mot Ekilla. 

valde nu att ta den markerade stigen som löper bitvis efter strandkanten. 

itvis är denna sträcka mycket vacker och man får stundtals en känsla av att 

skog. 

Klockan hann bli lite över 11 innan vi stannade för att inta de medhavda 

smörgåsarna och en och annan kopp kaffe. Badplatsen och bryggan där vi 

är tyvärr inte tillgängliga om man kommer med fordon. 

Solen tittade fram och värmde en del när vi åter passerade det inte alltför 

vackra grustaget på väg mot de väntande bilarna. 

Gruppen hade promenerat 7,6 km under trevlig samvaro i cirka 3 timmar denna 

Hoppas att du har möjlighet att följa med nästa gång vi promenerar

enen började det 

att småregna men vi ställde i vilket fall upp för fotografering vid stenen. Inga 

sura miner syntes varför vi strax påbörjade vandringen tillbaka mot Ekilla. Vi 

valde nu att ta den markerade stigen som löper bitvis efter strandkanten.  

 

itvis är denna sträcka mycket vacker och man får stundtals en känsla av att 

Klockan hann bli lite över 11 innan vi stannade för att inta de medhavda 

smörgåsarna och en och annan kopp kaffe. Badplatsen och bryggan där vi 

 

Solen tittade fram och värmde en del när vi åter passerade det inte alltför 

i cirka 3 timmar denna 

vi promenerar.  


