
 

Promenader Hösten 2019 

Måndagen  26 augusti. Åkte vi till Södergarnsvägen, Lidingö. Vi promenerade 

ungefär halva Lidingöloppets 15 kilometers spår. Ganska kuperad terräng. Vi 

avslutade med lunch. 

Måndagen den 2 september Promenad från Liljeholmen till  Sätra förbi 

Trehörningen, Vinterviken, Mälarhöjden längs Mälarens strand.  

 

Lunchen intogs på Café Lyran.  

Måndagen den 9 september Promenad från  Brommaplan mot Hässelby strand via 

Judarskogens naturreservat och Ängbybadet, Judarskogen var full av stora 

stenblock som släpats dit av inlandsisen, Vi stannade och åt lunch vid Kaanans 

trädgårdskafe, Efter lunch fortsatte vi till Hässelby strand 

 

  



Måndagen den 16 september . Härlig promenad  i Nackareservatet. Vi åkte 

tunnelbana till Björkhagen där promenaden startade. Vi gick först Sörmlandsleden 

till Kvarnhagen. Därefter gick vi till gult spår till Hellasgården där vi åt lunch. Några 

gick tillbaka till Björkhagen och några i gruppen tog bussen från Hellasgården. 

 

Måndagen den 23 september  Promenad i Rinkebyskogen .Promenaden startade vid 

Edsbergs sportfält. Efter litet letande fann vi  Roslagsleden vid norra delen av 

Rösjön. Vi följde sedan Roslagsleden genom Rinkebyskogen till korsningen 

Danderydsvägen Enebybergsvägen. Det var litet svårnavigerat eftersom skogen är 

full av leder. Vi avslutade med mycket god lunch på Östergårds. 

Måndagen den 30 september gick vi en fin promenad från Näsbypark till Djursholms 

centrum. Det var en omväxlande promenad i slottspark, skog, längs vatten och 

genom mondäna villakvarter i sol , mulet och med några få knappt kännbara 

regnstänk. Sprakande höstfärger. Vi avslutade med bra lunch Bra Mat Danderyd- 

Måndagen den 7 oktober  fick vi i strålande väder, njuta av höstfärgerna och den 

alldeles nybyggda, vackra  strandpromenaden  längs Magelungen vid Farsta strand. 

Det blev litet längre än planerat eftersom vi missade i starten. Vi var flera som gärna 

skulle vilja återvända och promenera  på andra sidan av Magelungen! 

 

Måndagen den 14 oktober var det hällregn. Trots det var vi  modiga som gav oss ut i 

regnet.. Vi höll os i Bergshamra så vi hade nära hem för att torka, Det var skönt 

….men  blött. Vi åt på Småstad och satt och pratade och hade det trevligt  tills man 

började städa… 



Måndagen den 21 oktober gick vi en ganska lång promenad längs Edsviken. I norra 

delen passerade vi stora, tjusiga, nybyggda vita villor i många olika stilar. När vi kom 

in i Danderyds kommun hade man byggt fina promenader med lampor och bänkar 

längs stranden. Vi åt på Kevinge golfklubb något vi förmodligen inte gör om. 

Måndagen  den 28 oktober fick vi en härlig promenad i strålande höstsol på norra 

Gärdet, längs stranden vid lilla Värtan till Djurgårdsbrunnskanalen. Sträckan längs 

stranden mitt emot Lindingö var ny och en positiv överraskning för de flesta. Vi åt gott 

på Etnologiska museet.. 

Måndagen den 4 november fick  vi som tur var den isande vinden i ryggen på 

promenaden längs Nacka strand.  Promenaden var relativt kort men ganska 

ansträngande med mycket trappor. Vi hade det jättetrevligt och blev sittande en bra 

stund på Hermans. 

 

Måndagen den 11 november hade vi som vanligt tur med vädret och fick en fin 

promenad. Promenaden gick  via Stora och Lilla Essingen till KungsholmenPå 

Kungsholmen gick vi till  Grubbensparken som är en oas mitt i stan. Promenaden 

avslutas med lunch på Harö krog, 

 

 Måndagen den 18 november Vi promenerade  längs Kyrkviken tillbaka till Lindingö 

centrum där vi åt på den trevliga fiskrestaurangen Firren . En kulinariska fullträff! 



Måndagen den 25 november promenad på norra Djurgården. Vi följde norra stranden 

förbi Ekhagen och Lappkärrsberget till Lilla Skuggans väg. Där vände vi och gick till 

Bergianska för lunch innan vi gick hem till Bergshamra. 

Måndagen den 2 december blev det en lång härlig promenad i solen runt 

Tranholmen, där vi fick besöka Gunillas son i byggtagen!  Gunilla guidade oss runt 

ön. Vi avslutade med promenad genom Stocksund och mat på Bra mat i Danderyd. 

Måndagen den 9 december hade vi som vanligt tur med vädret.  Vi promenerade från 

Brommaplan till  Kista.  De mörka skyarna höll sig norr om oss. Spånga centrum var 

verkligen charmigt och  flera av oss fick lust att besöka Rinkeby igen för att se 

Livstycket och konsthallen. Vi avslutade med god mat på Glaze i Kista. 

Måndagen den 16 december. Promenad från Kista centrum till Sundbyberg, Efter en 

höst med ihålligt regnande blev promenaden äventyrligare än förväntat eftersom en 

del stigar var översvämmade. Vi klarade oss emellertid mycket bra som de vana 

vandrare vi är. Vi åt gott på fiskrestaurangen Bra mat i Sundbyberg som Agneta 

rekommenderade. 

 

Foton: Agneta Gästrin 

 

 

 

 


