vm
a
m

n
m
-U

o

I

o
m
)ward= Atdwyet't

'13

,

t§

azEl

t

159

N13

5

N18

Nr!3

tickets before
rding on at[ rout€s

ry

London ör som en kör gommol vön för oss svenskor. Vem vill inte to sig en tur med dubbeldöckorno,,.?

brukar användas flitigt om stora internationella städer och

ORDET SMÄITDEGEL

och har nära till både aktiviteter och city1iv. Sonen Wille, som satsar på sin ten-

turer och människor, och det ar latt att
känna den internationella känslan även
om man bara åker dit över en helg.
London har blivit lite som ett andra
hem för oss svenskar och många från vårt
land har dessutom slagit sig ner i storsta-

nis, spelar i en klubb som heter Dukes
Meadows.
De försöker sätta fingret pä vad som
är sä speciellt med denna metropol och
varför den lockar oss svenskar så mycket.
- Här kan du ha en egen trädgård
trots att du bor mitt inne i stan. Och även
om det är spännande med a1la kulturer
du möter i London, räknas den ju som

den permanent.

Sveriges

ingen annanstans passar ordet sä bra som
när man beskriver London.
Här blandas flitigt många olika kul-

I

samband med OS fick London
en rejäl ansiktslyftning och det känns
fräschare i staden nuförtiden.
vÄL PÅ PLATS

traffar

1ag

London-bon och

tennisentusiasten Christopher Persson
och hans fru Ewa med sonen Wille, 14 år.
Christopher och Ewa flyttade hit från
Stockholm 1995 och trivs a11deles utmärkt. Tanken var att de skulle stanna i
tvä är, men de har blivit kvar.

Christopher har precis dragit igång ett

nytt företag med matleveranser till dörren och Evajobbar som kontorsansvarig
på ett teknikföretag.
De har sett staden förändras en de1
och beskriver att det blivit mer ordning
och reda med bättre infrastruktur, trots
att trafiken ibland är eländig.
De bor i det trevliga området Fulham

stämning som råder pä dessa parkklubbar.

Det finns bara tio stycken inomhusanläggningar för tennis i London med
omnejd och dessa är främst till för medlemmarna, även om det går att spela'pav
and play" på vissa av dem.

Räkna dock inte med att de ska hälla
de svenska hallarnas standardl Många är
knappt uppvärmda och oftast är det bara
ett par plusgrader under vinterhalvåret.

{ärde största stad sett till antal

personer och invånare. Det finns många
ställen att träffas på för oss svenskar, vilket är perfekt om man vill lära känna nya

människor, säger Christopher.
- Sen har vädret fått oförtjänt dåligt
rykte. Jag tycker faktiskt att vädret är en
av fördelarna här i London. Det regnar
inte lika mycket som i övriga England
och det är grönt året om.
TONDON kräver lite planering. Aven om många klubbar fortfarande är privata finns det gott om spelmöjligheter.
Som besökare är du i första hand
förpassad ti1l stadens parkanläggningar
som ofta har banor att tillgå. Det är en
viss tjusning med att spela tennis ute året
runt och det är inte så värst dyrt. Man
blir också lätt förvånad över den vänliga
ATT SPELA TENNIS I

Christopher Persson hor botl i London sedon 1995

