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Solna är vackert

Man bör röra på sig. Så lite som möjligt 
menar vissa medan andra söker sig till 
maratonlopp i leriga diken eller militära 
hinderbanor o.d. Själv föredrar jag en 
lugn promenad. 

Varför inte ta med sig kameran? Senast 
jag tog med kameran var faktiskt igår då 
jag var på Östermalm. Jag höll kameran 
i handen och blev vittne till ett rån mitt 
på dagen. Men, vad kan hända en dag 
som idag när man promenerar genom 
lugna parker och grönområden? 



Mälaren
Den här soliga dagen i mitten av 
september var det kappsegling med 
familjebåtar på Ulvsundasjön. 

Den gamla skönheten på bilden var en 
av de finaste. Lite stressigt ombord när 
det är dags att slå vid rundningsmärkena 
. . . 



De e fint!
. . . men även under en kappsegling 
brukar det finnas tid för en kopp kaffe 
eller att se över segeltrimmet. Man vill 
ju inte bli omseglad av långsammare 
båtar – i värsta fall några av de yngre 
med klubbens halvsjunkna Optimistjolle 
men det lär knappast vara någon risk för 
den här gamla vinthunden.



Solnas södra strand
Vi går vidare längs med Solnas södra 
kant. Grönskan är väl inte på topp i 
september men det ser fint ut i alla fall 
längs med vattnet. I bakgrunden, 
Hornsbergs Strand på Kungsholmen (lite 
Manhattanstuk i den här fotovinkeln). 



En vinnare

Hästen möter vi på den glestrafikerade 
vägen längs med vattnet. Den har 
alldeles nyss gjort en fin insatts i en 
tävling och är ute och fingår lite. Den 
ser snäll ut. 



Njut av solen

I villan vid vägen fikar man och tar det 
lugnt. Kanske någon fyller år?

Sällskapet sitter utanför bildens 
högerkant men man kan ju inte bara 
panga på med kameran!



Den här familjen har bänkat sig i 
strandkanten. 



Huvudstabadet
Gott om folk på 
Huvudstabadet, på land 
alltså. Längst till vänster i 
bild ligger en klubb för 
segeljollar. Dom brukar segla 
även när det är kallt och 
blåser riktigt ordentlig så att 
båten kan välta (och ibland 
gör det också). Hårdföra 
entusiaster. 

PS, några veckor senare såg 
jag en kvinna som simmade 
här. Hon simmade med 
långsamma lugna tag och 
berättade att det är 11 grader 
i vattnet!



Till havs!
Vid kanotuthyrningen på Pampas 
Marina tränade några eskimåsväng med 
kajak. De togs sig bokstavligt talat 
vatten över huvudet. 

De här gänget (på bilden till höger) hade 
en öppen kanot och bara njöt av sjölivet.



Hemvägen

Hemvägen var mer odramatisk. En kort 
sträcka gick vägen nära storstadens 
pulsåder Essingeleden som slingrar sig 
fram genom landskapet. Betonghård med 
svart asfalt. En trafikmaskin som med 
årens lopp har fått infarkt vid rusningstid. 
Ett trist öde. 

PS, Jo, rånaren igår åkte fast. Ett par 
orädda män sprang ikapp honom och en 
hantverkare stoppade honom genom att 
helt resolut köra på honom så att han föll. 

Slut!
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