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Gröna lund
Foto: Sandra Eriksson

Snake finns bara på Gröna Lund under
den här säsongen. 40 meter upp i luften åker vi i 80 knyck i timmen.

Reportrarna Sandra Eriksson och Johan Thornton skrek nästan hela åkturen – men det var mer härligt än läskigt.
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Se åkturen med
Snake från första
parkett på mitti.
se/snake

Mitt i testar: Grönans nya orm mer härlig än läskig
Ledningen på Gröna Lund
skrämde upp oss rejält
införteståket av deras
nya åk Snake.
Men hur obehaglig är
karusellen egentligen?
Mitt i har testat.

ler på att byggas om och besökare får 2019 en lite annorlunda park, där bland
annat området ner mot vattnet, där radiobilarna fanns,
stängs av.

l I år satsar Gröna Lund allt
på ett kort. Nöjesparken hål-

har man ställt dit åkattraktionen Snake och inför nöj-

Men som kompensation

esparkens 136:e säsong har
Gröna Lund sagt att detta
är deras mest intensiva åk
någonsin.
Det stämmer inte riktigt,
enligt våra testare. Före alla
andra, tillsammans med en
samlad presskår, åkte Mitt
i:s reportrar ut för att prova
den mytomspunna karusel-

len – som enligt Grönans ride
manager Peter Osbeck är så
läskig att till och med han
skrek när han teståkte första gången. Något som aldrig
hänt tidigare.
– Det är som att sitta på fel
sida av en flugsmälla, säger
han.
Själva åkturen gick för-

visso fort (80 kilometer
i timmen) och snurrade runt
med g-krafter som steg över
4-spärren. Och vi skrek nästan hela tiden.
Men efteråt var det samlade intrycket ändå att det var
mer härligt än intensivt och
läskigt. Eclipse, slänggung-

orna som kör runt 120 meter över marken, och Ikaros
där du faller med nyllet mot
marken från nästan lika hög
höjd är värre. Den här vill vi
åka igen. Och igen.
Johan Thornton
johan.thornton@mitti.se
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Välkommen till oss!
Vi på SOLOM erbjuder öppna seniorträffar runtom i
Sollentuna för dig som är senior och intresserad av att
träffa gamla och nya vänner. Här kan du välja bland en
mängd olika aktiviteter, eller bara umgås vid kaffebordet.
Läs mer på vår hemsida: www.solom.se/seniortraff

