Den sista t-banefärden …
Datum och starttid: Lördag 23 februari 2008 kl 15.00.
Plan: Vi startar i Stureby. De ställen vi inte äter på räknar vi med ungefär 45 minuter per stopp, inklusive restid. Äter vi tar
det en extra halvtimme. Med start kl 15.00 får du själv räkna ut ungefär hur långt vi kommit och slå en signal till någon av
researrangörerna om du vill ansluta senare.
Schema:
(med reservation för lite av varje efter endast ”halvseriös” rekning)

1.

Stureby. Pizzeria Stureby, ca 300
meter väster ut, se karta!

2.

Bandhagen. Bandhagsplans Pizzeria,
mitt i centrum.

3.

Högdalen. Hank’s Heaven, mitt i
centrum. Från Wikipedia: "Högdalens
Spy Bar. Stället lär vara känt för sina
mumsiga kebabtallrikar och sitt klientel.
Även mycket välkänt för sina torftiga
pommes frites, annars mycket bra mat."
Här äter vi!! Klockan bör vara ungefär 16.30.

Buss till Farsta strand … Blåbuss 172 går från Högdalen 18.00 till Hökarängen 18.06. Därifrån
tar vi t-bana 18.16 till Farsta strand där vi är framme 18.21.
4.

Farsta strand. Strandkrogen, ca 250 meter
söder ut, se karta!

5.

Farsta centrum. La Casita, mitt i centrum.
Gå rakt ut ur t-banan. Ca 150 framåt ligger Burger King på vänster sida.
Gå in i byggnaden. Följ gången förbi BK och rulltrappan.
La Casita ligger mitt i gången.

Tallkrogen är en vit fläck på vår mobila förfestkarta, men tyvärr finns där ingen pub.
Därför åker vi vidare till Skogskyrkogården …

6.

Skogskyrkogården. Pergula,
på andra sidan gatan från
t-banespärrarna, på vänster
sida om t-banan.
OBS! Öppet till kl 21.00!!

7.

Sandsborg. Gaffeln. Gå ner för trappan, sväng höger. Följ
vägen rakt fram genom tunneln under Nynäsvägen. Gaffeln
ligger precis till höger efter tunneln.

8.

Blåsut. Gou’s Garden, mot Globen cirka 400 m, se karta!
OBS! Öppet till 22.30, sista beställningen 22.00, men om
vi kommer ett lite större gäng ska vi nog vara där en
stund innan.

Det är nog bra att äta en andra gång, men detta får ske spontant i så fall.
Antingen stannar man kvar på något ställe eller så äter man vid någon
grillkiosk längs vägen …
Utgång är planerad till Kelly’s, om vi orkar …

Se allmän information på baksidan!

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

