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  MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN 

 

 

Lite information om föreningens lunchträffar 

 
Med hjälp av P-O Hedberg och Martin Åman har jag fått information om hur 

våra lunchträffar startade. Under flera år har P-O ätit lunch hos Anders Aldén 

som har sin restaurang i Henriksbergs industriområde. Han fick senare med sig 

Bosse Palmborg och även Bosse Jenevall. Föreningen har under många år haft 

stavgång som en av utomhusaktiviteterna på måndagar. Den har samlat ca 10-15 

deltagare. Efter stavgången var det flera deltagare som åt sin lunch hos Aldén 

tillsammans med P-O, bl a Martin Åman och senare också Birgit Bloch. Vår 

ordförande Rolf Lindquist uppmanade Martin Åman att starta lunchträffar som 

en aktivitet i vår förening för fler medlemmar än bara de som gick stavgång. 

Martin föreslog att lunchträffen skulle äga rum på fredagar eftersom det var 

bättre mat hos Aldén då. På måndagar serverades ”bara korv”. Stavgången 

skulle dock vara kvar på måndagar. Vid styrelsens möte den 7 juni 2011 

beslutades så om följande inom- och utomhusaktiviteter: ”Fredag: Första 

fredagen i månaden träffas de som har lust för sällskap och äter lunch till-

sammans i ”glada vänners lag”, start 2/9”. Vid något tillfälle därefter blev jag 

tillfrågad av Martin om jag ville hjälpa honom med lunchträffarna vilket jag 

tackade ja till. 

 

I Höstprogrammet 2011 infördes så aktiviteten ”Lunchträffar” för första 

gången med följande text: ”Första fredagen i månaden med start den 2/9 (övriga 

datum: 7/10, 4/11 och 2/12) träffas de som har lust för sällskap och äter lunch 

tillsammans i glada vänners lag. Vi träffas kl. 11.30 utanför Axels-bergs T-

banestation och promenerar eller tar T-banan till någon av områdets olika 

krogar. Kontaktpersoner är: Martin Åman och Margaretha Östling.”  

 

Fredagen den 2 september var det 11 medlemmar som tillsammans 

promenerade, åkte bil eller cyklade till Café Uddvillan vid Klubbensborg där vi 

satt ute i strålande sol och åt paj eller räksmörgås.  

 

Höstens fortsatta lunchträffar ägde rum den 7/10 vid Vintervikens restaurang 

(9 deltagare),  

 

den 4/11 på Korfu stenkolsgrill på Hägerstensåsen (5 deltagare) och  
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den 2/12 då vi åt en god julsmörgås hos Anders Aldén, skålade i bl a 

Gammeldansk och sjöng snapsvisor och hade trevligt (10 deltagare). 

Lunchträffarna har sedan fortsatt enligt följande: 

 

2012 

Den 3/2 promenerade vi till Porto Salvo på Brådstupsvägen. Där var det tyvärr 

stängt så vi gick i stället till Villa Fridhem vid Mälarhöjdens centrum (10 del-

tagare). 

 

Den 2/3 åkte vi till Glasade Gången vid Telefonplan där de handikappade som 

arbetar där gjorde extra fina små bakelser till kaffet på maten (16 deltagare).  

 

Den 30/3 åkte vi till restaurangen vid Konstfack vid Telefonplan. Då var det 

många deltagare. Har dock inget antal. 

 

Den 4/5 promenad från Axelsberg till Västertorp där vi åt på restaurang Miss 

Yan. Det var många deltagare även där men inget antal. 

 

Den 8/6 hade vi gjort det lite spännande. Då var krogen nämligen hemlig! Vi tog 

oss med T-banan till Masmo och där hämtade de som hade tagit bilen och körde 

till färjeläget vid Slagsta. Därifrån åkte vi färja till krogen vid Jungfrusund. 

Där hade man dukat med två långbord till alla 28 deltagarna. P-O Hedberg och 

Birgit Bloch seglade och hade tagit med sig Kerstin och Olle Berggren i båten. 

Det var strålande väder och ingen vind så det blev segling med motor. Det var 

en uppskattad lunchträff. 

 

Därefter blev varje krog hemlig vid lunchträffarna. 

 

Den 7/9 ägde lunchträffen rum på Långholmens Värdshus (26 deltagare). 

Den 5/10 hade vi bokat lunch på Gondolen vid Slussen där vi fick ett eget rum 

och kunde njuta av den fina utsikten över inloppet till Stockholm (26 deltagare). 

 

Den 2/11 besökte vi van der Nootska palatset på S:t Paulsgatan. Där fick vi 

sitta 1 tr ned i Fredmans källare vilket passade oss mälarhöjdsbor bra. Vi vet ju 

att Fredmans gode vän Bellman ofta besökte sin syster som bodde på Hägerstens 

gård (36 deltagare). 

 

Den 7/12 åkte vi Tvärbanan till Sickla Udde i Hammarby sjöstad. Där ligger den 

indiska restaurangen The Holy Cow. Där bjöds vi på både soppa och god indisk 

varmrätt (35 deltagare).  
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2013 

Den 1/2 startade lunchträffen med att vi åkte till Järnvägsrestaurangen vid 

Östra Station. År 1932 öppnades ”Ett väldigt stationshus för allmänheten” där 

det också fanns en krog. Sedan 1935 har denna krog drivits av samma familj. 

Allt i krogen är bevarat i ursprungligt skick. Den nuvarande ägarinnan berättade 

historien om krogen på ett mycket inspirerande sätt (34 deltagare). 

 

Den 1/3 åt vi lunchen på NIDA Catering & Festvåning som ligger i Marievik 

med vacker utsikt över Årstaviken. Vi blev placerade i ett mindre rum och hade 

egen bar (33 deltagare). 

 

Den 5/4 hade vi förlagt lunchträffen i Ragnars Skafferi i Stockholms vackraste 

hus nämligen Stadshuset. Alla kände inte till att det finns en så fin lunchkrog 

där. Stadshuskällaren känner dock de flesta till (30 deltagare). 

 

Den 3/5 åt vi en 3-rätters lunch på Restaurangskolan Flitiga Lisa vid Globen. 

Eleverna hade lagat den goda maten och var även servitörer (29 deltagare). 

 

Den 31/5 var vi på mångas begäran tillbaka till krogen vid Jungfrusund på 

Ekerö. Den här gången var det T-bana till Fittja, därifrån buss till färjan och 

promenad eller bilskjuts till krogen. Vackert väder och varmt. Den här gången  

fick P-O Hedberg och Birgit segla utan motor och med sig hade de Sylvi och Bo 

Jenevall (46 deltagare). 

 

Lunchträffarna fortsatte även under sommaren 2013. 

 

Den 14/6 bar det av till Liljeholmstorget där man åt lunch hos O´Learys (3-4 

deltagare). 

 

Den 12/7 intogs lunchen på den italienska krogen Ciao Ciao vid Hornstull (5-6 

deltagare. 

 

Den 9/8 åt vi lunch hos Lasse i Parken vid Hornstull (8 deltagare). 

 

Den 6/9 åkte vi T-banan till Liljeholmen och promenerade till restaurangen 

BankOmat Seaside vid Sjövikstorget. Där satt vi utomhus under tak och åt. Vi 

fick god mat och det var god stämning som vanligt. När vi betalade önskade 

krogägaren oss välkomna tillbaka. Han tyckte det var trevligt med ett gäng pen-

sionärer! (35 deltagare). 
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Den 4/10 åt vi lunch i en gammal och lite annorlunda krog som både Djurgår-

dare och Gnagare brukar besöka nämligen Restaurang Kvarnen på Tjärhovs-

gatan på Söder (34 deltagare).  

Den 8/11 var lunchträffen en riktig ”höjdare”. Vi åt nämligen i restaurangen i 

Kaknästornet. Där serverades vi Wallenbergare eller lax. Det var flera delta-

gare som aldrig varit uppe i tornet tidigare och som verkligen uppskattade valet 

av krog. (44 deltagare). 

 

2014 

Årets första lunchträff ägde rum den 7 februari på Blå Porten på Djurgården. 

Det blev lite jobbigt då alla måste stå i kö för att beställa och få sin mat. Dess-

utom var det många andra gäster där. Det var en regnig dag så det blev ingen 

promenad på Djurgården (41 deltagare). 

 

Den 7 mars besökte vi Louis Jazzrestaurang i Söderhallarna. Tyvärr var det 

ingen jazzmusik på dagtid. Vi erbjöds både kötträtter, fiskrätter, pastarätter och 

sallader. Efteråt var det flera som vandrade runt i den härliga saluhallen (39 del-

tagare). 

 

Vid nästa lunchträff den 28 mars åkte vi tvärbanan från Liljeholmen till Alvik. 

Därifrån promenerade vi till krogen Sjöpaviljongen som ligger alldeles vid 

Mälarens strand. Vi fick ett stort eget rum en trappa upp och vädret kunde inte 

vara bättre, sol och värme. Där bjöds på strömming, köttbullar, Wallenbergare 

och torskrygg (32 deltagare). 

 

Den 11 april besökte vi Palatset vid ett torg på Söder. Det var många gissningar 

på torg men ingen kom på att det var en kinesisk krog vid namn Ming Palace 

vid Mariatorget. Här kunde vi välja på hur många maträtter som helst, vilket vi 

också gjorde. Det var roligt att man uppskattade att även äta kinesmat på en 

lunchträff 36 deltagare). 

 

Till krogen Jimmys Marina Steakhouse som vi besökte den 9 maj åkte vi  

tvärbanan till Lumaområdet i Hammarby sjöstad. Där åt vi en affärslunch med 

fisk eller kött, salladsbuffé, dryck, smör och nybakat bröd samt kaffe med små-

kakor. Krogen hade en vacker sjöutsikt men vädret var tyvärr regnigt (41 del- 

tagare). 

 

För tredje året i rad ägde lunchträffen den 13 juni, på mångas begäran igen, rum 

på restaurangen vid Jungfrusund. Vi fick välja mellan kött och fisk och majo-

riteten valde fisk. Vädret var inte så varmt att vi kunde sitta ute och dricka kaffe, 

men vi hade trevligt i alla fall (51 deltagare). 

 

Lunchträffarna fortsatte även under sommaren 2014. 
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Den 11 juli träffades vi vid Axelsbergs T-banestation kl. 11.30 och bestämde att 

vi skulle åka till Långbro Wärdshus. Vi åkte till Fruängen och promenerade till 

krogen som tyvärr visade sig öppna först kl. 17.00. Då gick vi till Fruängens 

centrum där vi besökte krogen Kolgrillen Mr Texas. Det var bra väder så vi 

kunde sitta ute och äta (10 deltagare). 

 

Den 8 augusti träffades vi igen vid Axelsbergs T-banestation kl. 11.30. Därifrån 

åkte vi den lilla bussen som går mellan servicehusen i Axelsberg, Fruängen och 

Gröndal. Det var flera som aldrig åkt den bussen så det var en upplevelse för 

några. Vi åkte till Fruängen och därifrån buss 144 till Långsjöbadet. Några åkte 

också bil. Lunchen var beställd på krogen Casa del Lago vid badet. Där fick vi 

välja mellan ett flertal rätter. Efter kaffet var det flera som stannade kvar och vi 

var fem st som badade i det varma vattnet i Långsjön. Det var en härlig dag (17 

deltagare). 

 

Lunchträffen den 12 september ägde rum på den nyöppnade krogen Grillskas 

Kök vid Liljeholmskajen med sjöutsikt. Maten på Grillskas Kök lagas av elever 

vid Liljeholmens restaurangskola som drivs av Stadsmissionen. Där kunde vi äta 

à la carte (förrätt, varmrätt, efterrätt) för 130 kr. Dagens lunch inkl. smör, bröd, 

salladsbuffé och kaffe för 90 kr kunde vi också äta. Krogens paroll ”Omtanke är 

vår viktigaste ingrediens” stämde väl in (29 deltagare). 

 

Den 10 oktober åt vi lunch högt uppe i det blå med en underbar utsikt över vår 

vackra huvudstad. Vi var på krogen Himlen belägen högst upp i skatteskrapan 

på Söder. Vi hade fått välja mellan två maträtter och resultatet blev att vi alla åt 

fläskschnitzel med sardell-caprissmör, rucola och friterad potatis. Det var en 

stor, mör schnitzel som smakade väldigt bra speciellt med det annorlunda smöret  

till. Det var många som inte kände till den här krogen och som var här för första 

gången – förhoppningsvis inte den sista (35 deltagare). 

 

Från att ha varit högt uppe i det blå blev lunchträffen den 7 november nere i 

i mörka, vackra källarvalv. Vi tog tunnelbanan till Gamla stan och promenerade 

upp till Stortorgskällaren där vi fick sitta en trappa ner för oss själva. Maten vi 

fick var antingen havets Wallenbergare eller en halv grillad majskyckling. Det 

var en mysig stämning som vanligt nere i källarvalvet (36 deltagare). 
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2015 

Årets första lunchträff ägde rum den 6 februari. Vi åkte tunnelbanan till T-

Centralen och därifrån promenerade vi till restaurangen på Radisson Blu 

Waterfront Hotel som heter BBG Bar & Grill. Här fanns det mycket att välja på 

bl a en buffé med många olika rätter, endast varmrätt, varmrätt och sallad, enbart 

sallad och enbart soppa. Vi fick sitta i en egen del av matsalen och hämta maten 

själva (38 deltagare). 

 

Lunchträffen den 6 mars ägde rum mitt i Stockholms City. Vi åt på krogen 

Bamboo City på Drottninggatan och åt av olika bufféer med asiatisk anknyt-

ning, sushi och grillat. Det ingick även smör, bröd, lättöl, läsk samt ett fint 

salladsbord. Till efterrätt bjöds det på glass, frukt och kaffe. Eftersom det skulle 

vara mycket mat var det en fördel att komma hungrig till denna lunchträff (32 

deltagare). 

 

Nästa lunchträff ägde rum den 10 april i ”Indialand” i Hammarby Sjöstad. 

Krogen hette Indian Garden. Vi fick sitta en trappa upp för oss själva. Det 

serverades typisk indisk mat med ris, nan-bröd, sallad, lingondricka, vatten och 

kaffe (27 deltagare). 

 

Fredagen den 8 maj begav vi oss till en krog i kärnan av Södermalm nämligen 

Axela. Lunchen kostade 95 kr och vi kunde välja mellan fläskfilémedaljonger, 

laxfilé med räkris, hemlagade köttbullar, ost- och broccolipaj samt bbq-

marinerad fläskytterfilé. Däri ingick salladsbuffé, hembakat bröd, lunchdryck 

samt kaffe (32 deltagare). 

 

Sista lunchträffen före sommaren ägde rum på ett slott den 12 juni. Vi besökte 

Åkeshovs slott en solig och varm dag. Vi blev serverade väldigt goda lammfärs-

biffar. En av de anställda berättade en del om slottet och vi fick gå omkring och 

titta i de olika rummen. Efter maten satt vi ute i trädgården - i skuggan! – och 

drack kaffe (33 deltagare). 

 

Den 10 juli träffades vi vid Axelsbergs T-banestation kl. 11.30 och bestämde 

oss för att åka till en krog vid Hornstull. Den var tyvärr stängd så vi besökte i 

stället därmedpasta - en pastakrog på Långholmsgatan där man kunde få allt i 

pasta-väg (13 deltagare). 

 

Sommarlunchträffen den 7 augusti träffades vi som vanligt vid Axelsberg kl. 

11.30. Vi åkte till Liljeholmen och valde krogen BankOmat vid Sjövikstorget. 

Där betalade vi 150 kr för lunch, ett glas vin, kaffe med äppelpaj och grädde. 

Det var varmt och skönt även vid denna lunchträff (9 deltagare). 

 



Sid 7 
 

Den 4 september blev det på mångas begäran en repris av krog. Då besökte vi 

återigen Gondolen. Där fick vi välja mellan flera rätter: Fläskkarré BBQ, 

Chroucroute garnie (surkål, fläsklägg, rökt sidfläsk med cocobönor) och Grillad 

bläckfisk med cous cous. Medan vi satt och åt fick vi besök av självaste Erik 

Lallerstedt vars dotter numera driver Gondolen (24 deltagare). 

 

Lunchen den 2 oktober åt vi i en annan stad inte långt från huvudstaden. Vi 

åkte T-bana och buss till Foresta på Lidingö. Där satt vi högt upp i huset med 

en väldigt vacker utsikt över vattnet. Där blev vi serverade soppa med hembakat 

bröd och ostar, salladsbuffé samt en fisk- och en kötträtt (36 deltagare). 

 

Vid nästa lunchträff den 6 november hamnade vi åter igen i ”himlen”. Vi be-

sökte Kafé Himlavalvet en fantastisk oas uppe vid Stockholms gamla Observa-

torium. Därifrån hade vi också en vidunderlig utsikt, denna gång över hustaken. 

Där åt vi kyckling med potatiskaka, sallad och bröd. Även kaffe med liten kaka 

ingick i priset 125 kr (37 deltagare). 

 

2016 

Höstens lunchträffar hade ägt rum på krogar på hög höjd. Nu var det dags att gå 

10 trappsteg ned till krogen Källaren Movitz i Gamla stan den 5 februari. Man 

öppnade krogen enbart för oss! Där serverades laxfilé eller fläskfilé, smör och 

bröd samt kaffe med hembakad chokladkaka (36 deltagare). 

 

Även nästa lunchträff den 4 mars ägde rum i källaren i Gute Grill & Bar på 

Brunnsgatan i centrala stan. Det var en riktigt trevlig källare där vi satt för oss 

själva. Vi fick välja mellan kött eller fisk inkl. smör och bröd, salladsbar och 

kaffe med kaka (40 deltagare). 

 

Fredagen den 8 april hade vi förlagt lunchträffen till en krog med anknytning 

till Federico Fellini och After Dark. Vi begav oss till Kungsholmsgatan och 

Ristorante Dolce Vita. Det blev som vanligt att välja mellan kött och fisk inkl. 

smör och bröd, lingondricka, salladsbar och kaffe med kaka för 100 kr (43 

deltagare). 

 

Vi begav oss ut i ”skärgården” vid lunchträffen den 13 maj. Vi åkte T-banan till 

Slussen och fortsatte sedan med Saltsjöbanan till Fisksätra och krogen Saltsjö 

Pir. Krogen låg alldeles vid vattnet med en vacker utsikt. Vi fick äta kött eller 

fisk, salladsbuffé (som man blev mätt av!), smör och bröd samt kaffe med kaka. 

Lunchen denna gång med ett glas vin kostade 160 kr. Efter lunchen blev det 

kaffe ute på terrassen (42 deltagare). 
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Den sista hemliga lunchträffen för vårterminen blev en riktig höjdare! Den ägde 

rum den 3 juni högst upp i fören på en ”båt”. Det var krogen Svarta Räven 

belägen högst upp i nybyggda Aula Medica vid Karolinska Institutet. Där 

placerades vi vid ett långbord + ett extra bord. Vi åt varmrätt och dessert, mine-

ralvatten och kaffe med kaka för 140 kr. Vi serverades majskyckling med chèv-

recreme och rostade pumpakärnor och till dessert Tiramisu (35 deltagare). 

 

Sen var det dags för sommarlunchträffar. Den 1 juli träffades vi vid Axelsbergs 

T-banestation och åkte till Liljeholmen. Eftersom vi kom dit mitt i rusningen var 

det fullt på alla krogar. Vi gick då runt och hittade restaurangen Nidacatering/-

Marievik. Där var det buffé och det fanns mycket att välja på även vegetariskt. 

Lunchen kostade 85 kr (18 deltagare). 

 

Vid nästa lunchträff den 5 augusti träffades vi vid Axelsbergs T-bana en timme 

senare, dvs kl. 12.30 för att slippa hamna mitt i lunchrusningen. Denna gång 

beslutade vi att besöka Villa Fridhem vid Mälarhöjden för att gynna en krog i 

”hembygden”. De flesta promenerade till krogen medan några tog T-banan. 

Eftersom vi var ganska många fylldes krogen av SPF-are. Där bjöds vi på lamm-

färsbiffar med råstekt potatis, helstekt fläskkarré med äppelmos eller stekt inlagd 

strömming. Det var en varm och skön dag så flera av oss satt ute och åt (20 del- 

tagare). 

 

Höstens första hemliga lunchträff ägde rum den 9 september ute på landet. Vi 

åkte T-banan till Alby och där tog vi en buss till Hågelbyparken och krogen 

Wärdshuset LM. Huvudbyggnaden som vi satt i uppfördes av L M Ericsson 

under åren 1915 – 1917. Vi blev placerade i ett eget rum och serverades Fisk- 

och skaldjursgryta med fänkål och aioli, hembakat gott bröd, smör och bords-

vatten. Eftersom det var en varm dag med strålande sol var det många som tog 

en promenad i den vackra parken (28 deltagare). 

 

Lunchträffen den 7 oktober ägde rum på en ”krog” på ”Potatisgatan” på Kungs- 

holmen. Det var flera som hade listat ut att vi skulle till Alströmergatan. Där 

ligger Stockholms Internationella Restaurangskola. Vi satt tillsammans vid 

flera bord och serverades en tre-rätters lunch bestående av Toast Skagen, Poche-

rad torsk med äggsås eller Ugnsbakad fläskkarré och till dessert Choklad- 

mousse med sylt. Allt detta för 100 kr. Kaffe på maten kostade 10 kr. Vi blev 

serverade av elever i årskurs l som verkligen passade upp på oss på bästa sätt 

(36 deltagare). 

 

Fortsättning följer ………. 

 

Text: M. Östling 

 


