Pubrunda 8/12-07: ”Happy hour Every hour”

(gröna linjen fr Hässelby strand till Fridhemsplan)

1. Hässelby strand – Pionjären Bar & Kök
- Karta finns! Sitt långt fram i tåget när du åker från stan. Väl framme i Hässelby strand tar promenaden drygt 5 minuter.
Vi åker klockan 14.28.
2. Hässelby gård – Nisses
Sitt långt bak i tåget. Gå ut genom spärrarna, ut på torget och ta höger. Nisses är på din högra sida cirka 30 meter från spärrarna.
Vi åker klockan 14.59.
Johannelund
En pub, en pub, ett kungarike för en pub! Men inte ens det räckte …

3. Vällingby – Baronen
I det världsberömda Vällingby centrum ska vi till Baronen. Vägvisning dit: Sitt långt fram i tåget. När du kommer uppför trapporna och ut
genom spärrarna, gör en skarp högersväng. Skyltarna på utgången visar åt ”Bussterminal”. Efter dörrarna, sväng höger och gå 20 m fram.
Vi åker klockan 15.32.
4. Råcksta – Råcksta krog
Sitt långt bak i tåget. Väl ute genom spärrarna ser du en korvmojj ca 20 m framför dig. Väl framme vid korvmojjen (med t-banan i ryggen)
tittar du snett framåt vänster. På andra sidan gatan ser du en cykelväg som går in mellan de två höghus som ligger närmast t-banan. Gå
cykelvägen ca 200 m. Nästan framme vid tunneln går du upp på en gångväg på vänster sida för att komma upp på gatunivå. Råcksta Centrums
fantastiskt snygga skylt lyser på huset framför dig och Råcksta krog finns snett höger över gatan.
Vi åker klockan 16.13.
5. Blackeberg – Lilla Monaco
Sitt längst bak i första vagnen, alternativt långt fram i andra vagnen. Ta trapporna hela vägen upp och gå ut mot Blackebergs torg. Observera
den fantastiska t-banestationen! Gå ut genom dörren och titta snett framåt höger. Diagonalt över torget ligger Lilla Monaco.
Vi åker klockan 16.44.
Islandstorget
Inte mycket att se, ännu mindre att dricka.

6. Ängbyplan – Lilla Riviera
- Matstopp Sitt långt bak i tåget. Ner genom spärrarna och sväng vänster när du kommer ut på gatan. På höger sida gatan finns ett vitt hus. Här hittar du
vårt vattenhål. Observera skylten på dörren! ☺ Vi tänker oss att äta här. Plankstek går på en Carl von Linné och bakad potatis med skagenröra
en Jenny Lind. Beställningar tas upp i mycket god tid innan, på affärsinnehavarens begäran.
Vi åker klockan 18.07.
Åkeshov
Ännu mindre att se – mer torrlagt än IOGT-NTO:s högkvarter.

7. Brommaplan – Bromma Restaurang & Pizzeria
Sitt långt bak i tåget. Väl ute på torget efter spärrarna, gör en högersväng och gå diagonalt över torget, förbi granen och du ser Apoteket
Duvan. Runda det och ett kvarter framåt på din högra sida ligger vårt mål. Från t-banan tar det kanske två minuter …
Vi åker klockan 18.41.
8. Abrahamsberg – Cattens Restaurang & Pub
Öppet till 03.00! Bara det gör ju att vi måste hit. Nåja, sitt långt bak i tåget igen. När du kommer ut genom dörrarna är du vänd mot söder.
Eftersom vi ska norrut, måste du vända på klackarna och gå ner mot Drottningholmsvägen. På vägen passerar du under t-banan. Använd
övergångsstället på den mycket trafikerade vägen när du går över. Är du vid liv på andra sidan vägen, sväng höger och gå max 50 meter.
Cattens ligger på din vänstra sida.
Vi åker klockan 19.22.
9. Stora mossen – Tung Fat
Sitt långt fram i tåget (OBS!). Gå nerför trapporna. Sväng vänster. Ut ur lilla tunneln, titta snett höger och på andra sidan Drottningholmsvägen
ser du en gul skylt vid Ulvsundaplan. Dit ska vi. Obs! De stänger stället 22.00 och vi behöver nog vara där senast 21.30 för att bli serverade.
Vi åker klockan 20.04.
10. Alvik – Scandic Hotel
Sitt långt bak i tåget. Nu är det en knutpunkt så det gäller att se upp när du går nerför trapporna. I alla fall. När du kommer nerför trapporna,
sväng vänster (följ skyltar mot tvärbanan). Ytterligare trappor och du kommer ut utomhus och befinner dig på perrongen till tvärbanans
ändhållplats. Fortsätt längs med perrongen och du kommer ut på ett busstorg/torg. Högt upp i luften ser du Scandic Hotels skylt (den syns över
SALKHALLEN) och baren ligger vid entrén. Entrén är vänd mot norr. Observera att det är hälsovådligt att titta upp på Scandicskylten hela tiden
då trafik förekommer … Ölen är dyr, men vi har inget val.
Vi åker klockan 20.47.
11. Kristineberg – Restaurang Fredhälls källare
- Karta finns! Sitt långt bak i tåget. (För er som vet var Fredhälls klippbad ligger så är det samma väg.) Nerför trapporna, ut på gatan och gör en vänster–
vänster-sväng. Gå under t-banan. Vid nästa vägskäl svänger du höger. Vägen går uppför och svänger vänster runt hyreshusen. Vid nästa vägskäl
ligger stället vi ska på fram till vänster. Killen – som ni ska hälsa på för att han håller öppet speciellt för oss – heter Hakan.
Vi åker klockan 21.26. Alternativt går vi till nästa ställe.
12. Thorildsplan – Pizzeria La Barca Restaurang
- Karta finns! Sitt långt fram, alternativt långt bak i vagn 1/långt fram i vagn 2. Sväng höger efter spärrarna. Där tunneln tar slut, gå upp för trappan rakt
fram och följ cykelvägen lite lätt till höger. Välkommen till Campus Konradsberg förresten! Du har en lång byggnad till höger om dig och den
ska du följa hela vägen till den slutar. Riktningen är bort från t-banan (rakt sydlig riktning). Runda den och du ser själva entrén till Campus
Konradsberg cirka 100 meter framför dig. Gå igenom där och ner på Rålambsvägen. Gå över vägen vid tillfälle och gå ca ett kvarter höger.
Runda mataffären ”Allt i livs” och La Barca ligger 30 m fram på din vänstra sida.
Vi åker klockan 22.12.
13. Fridhemsplan – Dovas
Sitt långt fram i tåget. Trapporna upp och gå upp i korsningen Fleminggatan/St Eriksgatan. Gå St Eriksgatan norrut mot Vasastan. Dovas ligger
på din vänstra sida på hörnan av kvarteret efter Västermalmsgallerian (korsningen St Eriksgatan/Alströmergatan). Eftersom stället är väldigt
välfrekventerat och trångt är det viktigt med hyfs och att vi är här före halv elva (planerad ankomst: 22.17 typ). Annars kan det bli problem att
komma in. (Om det är fullt kommer vi att stå i kö, alternativt gå till Copperfield´s.)
Pubrundan är slut. Vi tackar för ert deltagande och sällskap och hoppas att ni haft trevligt. Ni åker hem när ni själva vill … :o)

–

Allmän 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 faktiskt 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 dem som vi gästar …

Tempo och 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 – då fördunklas våra mål
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 rundan
- SL-kort (...). Om du inte har SL-kort blir det billigare att köpa
ett dygnskort än att köra på remsa.
- Kontanter, se mer info ovan! Betalkort kan med fördel tas
med, men räkna inte med att kunna använda det på speciellt
många ställen.
- Legitimation (man vet aldrig …)

Vilse?
Telefonnummer är alltid bra att ha.
Till Wrane: 0706-70 81 05
Till Nilsson: 0708-31 15 23

Specifikt Hässelbystrand-resan
Start med mat?
Om man inte vill äta i Hässelby strand bör man senast åka från t-centralen 12.59.
Då är man i Hässelby strand 13.31 och vid Pionjären klockan 13.40. Vi behöver gå
därifrån absolut senast 14.20 så det ger öldrickarna cirka 40 minuter. Om man vill
äta där så ska man säga till Tommy innan (0708-31 15 23, ”TN” på orienterare.nu)
för att eventuellt förvarna om vi blir många. De öppnar 12.00 så det är ju bara att
dyka upp när man vill (Tommy äter där och är väl där strax efter 13 …).

Beräknad totalkostnad
Om man äter två gånger = (150 kr per måltid med öl) x 2 + 11 öl x 35 kronor = 685
kr. Man bör således medta minst 700 i kontanter och då inga 500-lappar! Detta är
för att snabba upp processen. Man kan ju också vara ett gäng som bjuder varandra
för att på så sätt underlätta för barpersonalen.

Mat vid Ängbyplan
Vi vill veta om man ska äta vid Ängbyplan. Vi väntar inte in någon som vill ta en
hamburgare eller liknande. Då får de åka ikapp oss.

Tala om ifall du vill med!
Vi vill veta hur många som ska med. Spelar egentligen ingen roll när vi får veta,
men det är bra för oss att ha lite koll på när folk tillkommer och hur många vi blir
vid exempelvis Kristineberg.

Fototävling
Känner du igen platserna längs vägen …?

Vi ses i Hässelby strand den 8 december! ☺

