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Natur- och kulturvandring runt Lillsjön 

Visst kan det vara lite förvirrande med namnen på olika ställen. Kairo ligger ju inte så långt 

hemifrån och Danmark är också ganska nära! 

Trots allt lyckades alla, kanske med lite hjälp för de som inte hade orkat läst hela inbjudan, att 

komma till Lillsjön i Kungsängen. 

Efter att ha parkerat bilarna på allehanda ställen påbörjade vi vår vandring förbi den fina 

badplatsen vid Lillsjö, bara fyra soldyrkare noterades innan vi vandrade in i skogen. 

 

Ett kort stopp gjordes 

vid det fina raststället 

som oftast används av 

de fiskeintresserade 

Kungsängsborna. 

Rent och snyggt och 

inget klotter på 

vindskyddet. Trevligt 

att se! 

 

 

Efter att ha vandrat ett tag på den fina skogsstigen kom vi ut på motionsspåret innan vi tog av på 

spången över bäcken som förbinder Örnässjön med Lillsjön. Joachim Tiefensee tog tillfället i akt 

att berätta en hel del om hur framstående HSB Stockholm hade varit under slutet på 60-talet när 

Kungsängen etablerade ett stort antal bostäder i det som kallas Tibble. 
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Tack vare dessa framsynta personer kan vi idag vandra 

runt hela Lillsjön inom ett naturreservat. Ibland är det 

inte långt mellan stupet till vattnet och stigen men ändå! 

Bäcken mellan sjöarna var tämligen grön och de fiskar 

som någon sett i våras lyste med sin frånvaro. 

Klockan går och många såg fram emot 11-kaffet. Vi som 

rekat vandringen hade hittat ett rastställe med grillplats 

på utflyktskartan som Upplands-Bro kommun har gett 

ut men det var nog en liten överdrift! 

I vilket fall stannade vi där och njöt i alla fall av värmen, 

solen och kaffet. 

 

Efter en trevlig stund i solen var det snart dags att fortätta 

men först fick vi höra en mycket fin dikt som Ann-Christin 

Edin har skrivit och läste för oss. Därefter berättade Joachim 

om ängskovall och skogskovall och deras kusiner. 

Tänk så mycket kunskap och kreativitet det finns bland våra 

medlemmar i SPF Seniorerna Håbo! 
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Vandringen fortsatte genom lite högt gräs och vid ett tillfälle kom en dam rusande emot oss men 

kanske speciellt mot hunden Einar för att varna om den mängd ormar som finns nära  

strandkanten. Britt-Marie tog resolut upp Einar i famnen och vi forsatte framåt. 

Strax var vi framme vid den lite knepiga passagen men det gick riktigt bra. Dock fick vi höra vissa 

omdömmen om att det var nog var ”nära slutet” i stället för ”nära stupet”. 

Antalet stora och små badplatser runt denna lilla sjö är imponerade! Många har fina sandstränder 

och andra har olika faciliteter.  
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Nästa fina passage skulle bli strandpromenaden på andra sidan Lillsjön men första en brant backe 

ned mot grinden. Tyvärr hade vi inte tid att plocka alla de fina blåbär som växte nära stigen vi 

vandrade på. 

Tror alla var imponerade att Upplands-Bro kommun har anlagt 

denna strandpromenad. Tämligen lång och med hög kvalitet. 

Efter strandpromenaden började man märka att här finns 

”berg och dalar”. Många uppför men också nedför. 

På toppen av berget intog vi vårt andra kaffe med det som 

fanns kvar från förra stoppet. Fin utsikt över stora delar av 

Lillsjön och vi såg ett flertal av de hus vi hade passerat tidigare 

under dagen. Eftersom ingen ville bada fortsatte vi raskt 

tillbaka till våra bilar och tackade varandra för en fin dag. 

 

Elisabeth Andersson och  

Kent Magnusson 
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