En mobil förfest från Norsborg till Hornstull en lördag i december
Åk 11.10 alt 11.20 från t-centralen. Åktiden till Norsborg är 36 minuter.
12.00

Datum: 2006-12-09

1. Norsborg
sitt långt bak
Din Pub & Restaurang
Gå mot Norsborgs Centrum, in i centrumbyggnaden vid Vi och gå 30 meter.

Tåget avgår 12.40
12.45

2. Hallunda
sitt långt fram
Rest. Tjuren Bravo
Gå mot Hallunda Centrum och in i centrumbyggnaden där trapporna slutar (ingång 3).
Väl inne i centrum går du fram till torget och tittar snett till vänster över detsamma.

Tåget avgår 13.31
13.35

3. Alby
sitt långt fram
Alby Wärdshus
Notera: Matdags!
Gå mot Alby Centrum. Väl ute från t-banan ser du en centrumbyggnad rakt fram som du
ska gå mot (lägg märke till Albys regler på din vänstra sida under den korta promenaden!).

Tåget avgår 14.43
14.45

4. Fittja
sitt långt fram
Pizzeria Emona
Notera: Kort om tid!
Gå mot Fittja Centrum, dvs vänster väl ute från t-banan. Precis innan själva centrum går
det in en gång till vänster. 20 meter in där ligger pizzerian.

Tåget avgår 15.15
15.15

5. Masmo
mittuppgång
Restaurang Solgården
Se karta (på baksidan). Observera: Kan vara mörkt utanför t-banan!
Promenaden tar ca 5 min åt vardera hållet.

Tåget avgår 16.07
16.10

6. Vårby Gård
sitt långt bak
Centrumpuben
Håll höger (närmast staketet) ut från t-banan. Gå in i centrumhuset,
nerför rampen (fd rulltrappa). Sväng vänster direkt.

Tåget avgår 16.49
16.50

7. Vårberg
sitt långt bak
Vitlök
Förbi spärrarna, höger efter dörrarna och första dörren på höger sida.
Totalt talar vi 20 meter från spärrarna …

Tåget avgår 17.31
17.33

8. Skärholmen
mittuppgång
Elan Pizzeria & Restaurang
Vid spärrarna på höger sida. Kan inte bli närmare …

Tåget avgår 18.13
18.15

9. Sätra
sitt långt bak
Redline Disco Pub
Rakt fram förbi spärrarna, genom dörrarna. Titta snett framåt höger 30 meter ...

Tåget avgår 18.55
18.55

10. Bredäng
sitt långt fram
Tarantella
Notera: Matpaus!
Gå nerför trapporna efter spärrarna och titta över gågatan snett framåt höger. 25 meters promenad?

Tåget avgår 20.17
20.20

11. Mälarhöjden
Se karta.

sitt långt fram

Mälarkrogen

Notera: Lång promenad = snabbt öldrickande. ☺

Tåget avgår 21.09
21.10

12. Axelsberg
sitt långt fram
El Bocado
Notera: Mycket kort om tid!
Gå vänster efter spärrarna, fortsätt genom tunneln och du har puben på din vänstra sida. En promenad på max 80 m.

Tåget avgår 21.41
21.42

13. Örnsberg
sitt långt fram
Pub Diset
Notera: Kort om tid!
Sväng direkt vänster efter spärrarna och sen vänster direkt igen (runt husknuten). 40 meter att gå kanske …
Tåget avgår 22.16 (observera att det nu är 15 minuter mellan tågen!)
22.20

14. Aspudden
sitt långt bak
Bombay Tai
När du kommer ut från t-banan, gå vänster på gågatan. Gå ner till vägskälet (den större vägen, vilket är Hägerstensvägen).
Sväng vänster igen och gå ca 50 m. Restaurangen ligger på andra sidan vägen från t-banan sett.
Tåget avgår 23.03 (sen är det 30 minuter till nästa!)
23.05

15. Liljeholmen
sitt långt fram
Hakkis hörna
Se karta.
Tåget avgår 23.50. Från Hakkis går vi över bron. Tar maximalt tio minuter från Hakkis till Söderport.
23.50

16. Hornstull
sitt långt bak
Söderport
Ligger precis där brofästet på Liljeholmsbron är. Från t-banans uppgång vid Friskis & Svettis lokaler, följ Långholmsgatan
söderut mot Liljeholmsbron. Söderport är beläget runt hörnan precis innan bron börjar.

00:45

Nu är vi klara att gå vidare ut i stockholmsnatten. Vid val av nattklubb ber vi Dig betänka att du inte är helt nykter och
vakterna på lite finare ställen kan försiktigt påpeka ditt tillstånd. Antagligen har de – för en gångs skull – en poäng.

Du gratuleras nu till att
a)
vara väldigt berusad och ändå kunna läsa detta,
b)
klarat av en av de värsta t-baneracen som kan göras, samt
c)
varit med och gjort kvällen ännu trevligare för oss andra.
Vi är medvetna om att du nu tänker att detta ska jag aldrig göra om igen. Vi respekterar detta, men välkomnar Dig ändå till Hässelby Strand på gröna linjen någon
gång under senvintern ... ☺

Kredit är som sex ... Vissa får det, andra inte.

Allmän och specifik information från
Wrane&Nilsson™ Charter AB
Mobil förfest ...
Ordet ”sunkrunda” – som ju dessa begivenheter kallas ibland, är
endast till för internt bruk. Detta kan inte nog understrykas! När
vi är ute på pubar och restauranger är vi de facto gäster hos folk
som sätter en viss stolthet i att driva ett schysst etablissemang –
respektera det. Om någon frågar är vi ute på en pubrunda
alternativt en mobil förfest … eller använd någon annan bra
etikett om du har. Enda kravet är att den inte är nedvärderande
för de som vi gästar …
Lite tips
Alla pubrundor baseras på att man ska hålla ett visst tempo
under kvällen. Detta gäller i synnerhet pubrundor längs t-banan
där SL bestämmer avgångstiderna. Under eftermiddagen och
kvällen behöver det ätas, ju fetare desto bättre. Kompletteras
detta med mycket vatten kommer du säkert att ha en mycket
lång och lyckad kväll. Observera att toalettbesök ingår i angiven
tid på respektive ställe, och att urinera i det offentliga rummet
(typ utanför t-banan) kostar 500 kronor givet att polisen ser det.
Dessutom är det ganska otrevligt…
Alkohol – du ger mig vad jag tål
Om man missar t-banan är det bara att ta nästa tåg. Skillnaden
är att ni får tio minuter mindre att se (och dricka på) nästa
ställe. Om man inte dricker öl finns det ju andra alternativ. Man
kan dricka drinkar, shots, cider, läsk, vatten – ja, det ni vill.
Eftersom grundtanken är att man ska dricka öl, så kanske ni som
inte inmundigar denna dryck får en och annan gliring, men kom
ihåg att vi på Wrane&Nilsson™ Charter AB älskar er ändå. Man
kan säkert ha kul utan alkohol, men vi har inte vågat prova ...
Gäster i förorten
Slutligen gäller att ju fler vi blir, desto högljuddare blir vi.
Därför: håll ner rösterna! Vi är – igen – öldrickande gäster och
folk som sitter och äter vill antagligen ha viss lugn och ro. Så
istället för att synas och höras mest, ta det lugnt och låt ölen
tysta mun. ☺
Nödvändigt inför Norsborgsrundan är följande:
SL-kort (...)
Kontanter – och helst i mindre valörer än 500 kronor.
Dessutom behövs en respektabel reskassa för denna
linje. Schablonkostnaden för en öl är drygt 30 kronor,
vilket innebär en total ölkostnad på cirka 500 kronor.
Till det kommer mat på två ställen, sålunda
ytterligare 200 kronor. Om de som lagt upp kvällen
rätt tänker sig gå vidare efter Hornstull, tillkommer
inträde och ölkostnad. Bli därför inte förvånad om ni
nästan blir en tusenlapp fattigare med
Wrane&Nilsson™ Charter AB.
Betalkort kan med fördel tas med, men räkna inte
med att kunna använda det på speciellt många
ställen.
Legitimation (Skärholmen har exempelvis 23 som
åldersgräns)

Kredit är som sex ... Vissa får det, andra inte.

