
   

 

Natur- och kulturvandring – Granåsen och Ekilla 

 

Lite omväxling förnöjer och i detta fall förkortade vi vandringen en del när 19 

stycken seniorer träffades vid tennishallen i Bålsta istället för vid PIA för att 

ta en stärkande promenad tur och retur Nästet bortanför Ekillabadet. 

Vi valde bort genvägen via ”Svarta grind” mot teknikbacken eftersom den har 

används flitigt under vintern och detta har gjort att det idag ligger ett tjockt 

islager på stigen. Vandringen på asfalt blev inte alltför lång eftersom vi snarast 

tog oss upp på Upplandsleden. 

Vi var inte ensamma på Granåsen, skidspåren är fortfarande åkbara och en hel 

del skidåkare körde om oss där vi gick och småpratade.  

Vi vandrade vidare mot Ekilla-

åsens naturreservat där vi 

pratade en del om bomb-

murklas utbredning och 

förundrades mycket över alla 

spår efter senaste inlandsisen 

Vandringen fortsatte uppe på 

Ekillaåsen nästan ända fram 

till Näset. 
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Lilla Ullfjärden låg väl inte spegelblank men isen verkade tämligen säker och 

Ronny som bor efter fjärden berättade att under helgen hade ett stort antal 

långfärdsskridskoåkare tagit sig förbi hans tomt. 

 

Klockan hade med råge blivit elva 

när vi kom ut på den lilla udden 

som vetter mot Stora Ullfjärden. 

Ett mindre jättekast fick tjäna 

som fikabord och de flesta tog 

plats runt stenen. Vissa sub-

grupper kunde dock urskiljas. 

 

Stekt ägg med kaviar verkar vara 

det populäraste pålägget på de 

medhavda smörgåsarna visade en 

snabb enkät under fikapausen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att reta smaklökarna ännu lite mer tändes en liten bädd med grillkol och 

väntan blev inte lång förrän alla kunde smaska på en grillad korv med bröd. Det 

var nog inte helt fel, innan vi började återtåget mot tennishallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fick höra hur trakterna på andra sidan ”spången” var innan marken köptes av 

försvarsmakten. En av deltagarnas farmor har bott i det lilla huset på andra 

sidan grinden och han kunde berätta en hel del om tiderna innan hemligheterna. 

Tillbaka till tennishallen hade vi avverkat 9 km i lagom tempo och hyfsat väder. 

Elisabeth Andersson och Kent Magnusson 


