
80+ Lunch 2019

80+ LUNCHEN PÅ LASTBERGET 2019 Jag kände mig fullkomligt uppslukad av naturen när jag 

rattade bilen mot en annan del av Bålsta. Efter ett par dagars regn har allt grönt bildligt talat 

exploderat. Vid parkeringsplatsen skymtade liljekonvaljer oblygt fram. För den som tillhör den 

ungdomliga medelålders plus gruppen var Lastberget ett välkommet utflyktsmål denna dag den 28 

maj. 

2019-05-28 Vad gjorde det att vädret bjöd på regntunga skyar när humöret är på topp! 

Parkeringsplatsen var nästan fylld och vi mötte bussen som släppt av glada och förväntansfulla 

medlemmar. Inramningen kunde inte vara vackrare. Anläggningen ligger inbäddad i grönska med 

Mälaren precis utanför knuten. Men var kommer namnet Lastberget ifrån? Jag tog mig friheten att 

söka information på nätet och nu vet jag.
Från början fanns ett litet torp på platsen. Man vet inte när det byggdes men dokument finns kvar 
från 1859. Torpet kom att kallas för Lastberget. Här lastades brännved från skogen via berget och ner
på båtar. Veden forslades vidare över Mälaren till Stockholm. 1944 var torpet obebott och revs. Kvar 
idag är husfundamentet, jordkällaren och några fruktträd. På 1980-talet köptes marken av ett 
fackförbund för att bygga upp en konferensanläggning. Lastberget har miljön i fokus. Under 
byggnationen installerades sjövärme. Några år senare tillkom bergvärme. Ett system finns för att 
spara vatten.

Vi välkomnades i dörren av glada och trevliga människor. Maten visade sig vara ett lyckat val. Mörare

kalops än den som serverades får man sällan. Servetter, kaffemuggar och personalens skjortor var 

färgsprakande i ärtigt grönt. Jag ska erkänna att jag förundrades en aning över att personalen sprang

fram och tillbaka med två tallrikar per varv. Fotriktiga skor till trots, så hade det kanske varit smidigare

med en serveringsvagn.

Håbo Spelmän stod för underhållningen. Inte en sträng gick av när spelmännens ljuvliga toner spred 

sig bland de 116 gäster, inklusive styrelsen och sju spelemän. Vi hann även med en allsång, Rosa på

bal av Evert Taube. Då passade jag på att informera mina bordsgrannar om att jag arrangerar en 

Evert Taube föreställning tillsammans med kören Pro-tonerna den 18 oktober. Alla blev glatt 

överraskade vilket värmde. De flesta har nog en bit av Evert Taubes låtskatt i sina hjärtan. Kaffe med 

nybakade morotskakor avslutade denna trevliga lunch. Tack PRO!

Vänligen Eva Svennerstedt Broander
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