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2018-10-24 

En oktobervandring 

Den andra dagen i oktober började i dimma över Bålsta.  

 

Då träffades 30 SPFare vid pendeltåget och reste in till Odenplan. Där gick vi 

över perrongen till tåget norrut och åkte en hållplats till Solna Station. Från 

stationen går en nybyggd övergång till stadsdelen Arenastaden. Utbyggnaden av 

området startade med byggandet av Friends Arena, som togs i bruk 2012.  

 
Arenastaden med Friends Arena 

Därefter har området utökats med ett stort antal hus och området planeras att så 

småningom ha 30.000 arbetsplatser på en sammanlagd kontorsyta på 450.000 

kvm och 2.000 bostäder. För att också kunna använda bil för anställda och 

boende finns 10.000 parkeringsplatser i området. Här finns inte bara kontor och 

bostäder utan också den stora gallerian Mall of Scandinavia, som 2018 utsågs 

till Nordens bästa köp-centrum. 
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Arenastaden 

  Efter besöket bland höghusen gick vi vidare längs Råstasjön, ett naturreservat, 

med vacker natur. Här rastar och häckar ett stort antal fåglar. Men i den sena 

hösten såg vi bara svanar, sothöns och häger.  

 

  Vi går vidare genom Golfängarna, som har fått sitt namn efter Råsunda 

golfbana, som öppnade 1912. Då hade banan nio hål, som spelades två gånger 

förutom första och sista hålet. 1926 stängdes golfbanan. 2012 firades banans 

100-årsjubileum med spel på sex av de ursprungliga nio hålen. 

  I anslutning till Golfängarna ligger Lötsjön, som båda tillsammans bildar ett 

naturreservat. I området finns flera växt- och djurarter, som är listade som 

hotade arter i Sverige. Från Lötsjön rinner en mindre bäck som förenar Lötsjön 

med Råstasjön. 

 
Gröna stugan vid Lötsjön 

  Vid Lötsjön ligger Gröna stugan, där vi intog vår lunch. Huset är förmodligen 

en kopia av caféet Gröna Stugan, som låg vid Sturegatan i Sundbyberg. Den 
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verksamheten lades ned på grund av för mycket fylla och bråk och huset skulle 

flyttas i sin helhet till Lötsjön. Men det var tekniskt komplicerat. Då räddades 

innertaket av målat glas från den gamla stugan och monterades upp i botten-

våningen. I övrigt byggdes stugan upp som en kopia av det gamla caféet. 

  Efter lunchen bröt vi upp och tog oss till pendeltågsstationen i Sundbyberg för 

att återvända hem till Bålsta. 
Text: Eva Lidö 

Foto: Rolf Adolfsson 
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