
   

 

Natur- och kulturvandring – Stigar i Bålsta 

Inte fick vi pulsa runt i snö som vi hade hoppats på under årets första vandring 

den 24 januari. I stället kändes vädret som i början av mars, ingen snö men lite is 

på vissa ställen. Det var 3 minusgrader när 21 SPFare träffades vid Smultron-

stället för att vandra på kända och kanske några okända stigar runt Bålsta. 

Först hälsade vi på draken i 

järnvägsparken för att kolla att 

inget hade hänt med den sedan 

vårt förra besök. 

Lite förundrade var vi över att 

det nya taket på tennishallen 

aldrig blir klart. 

 

Vi fortsatte via ett antal villaområden för att ta oss upp på den egentliga 

åskanten och njuta av de fina stigar som leder bort mot grustagen vid Draget. 

Efter cirka 5 km var det dags att 

öppna ryggsäckarna och plocka fram 

kaffe och kanske några goda 

äggmackor. Nu sken verkligen solen och 

de få minusgraderna hade förbytts 

mot minst lika många plusgrader. 

Vet inte säkert om Eva ville visa att 

det var alltför branta backar på väg 

mot kaffet men solen sken skönt på 

oss. 

Utsikten mot Gröna dalen och 

Väppebyberget från åskanten är 

verkligen fin där vi satt på några 

bänkar och stubbar och inmundigade 

vårt medhavda. 
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Tanken från början vara att fortsätta ännu en bit på den fina stigen och gå ned 

för backen i slutet av Vallavägen men efter rekognoseringen av vandringen valdes 

denna bit bort eftersom det var ren isgata i det branta nedförslutet. 

Under många år har det varit en 

utmaning att ta sig upp och ned till 

denna plats, det är inte bara en 

häftig lutning på åskanten utan 

också småsten som rullar. Idag 

finns, tydligen tack vare ett enskilt 

initiativ, en mycket fin trappa som 

också har belysning under de mörka 

timmarna. Trappan underlättar 

verkligen passagen och förkortar 

vägen från åsen till centrum 

jämfört med de andra alternativen. 

 Efter att ha kommit ned till scoutstugan där det blev mycket diskussion om 

parkeringseländet fortsatte vi på Artistvägen mot Lilla Hagalund. Vi korsade 

Stockholmsvägen och tog Vattuvägen mot Västerängen. Vi undvek s-kurvan 

genom att ta en genväg upp mot Björnvägen 

Väl tillbaka vid ”PIA” konstaterades att vi under trevlig samvaro hade avverkat 

nästa 9 km på stigar runt Bålsta. 
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