The Tvärbanan Train Run

(… eller ”Välkommen in i bilden!”)

Lördagen den 1 november 2008
Dagens färd med Wrane & Nilsson Charter AB tar sin början på Tvärbanans perrong vid Gullmarsplan. Tvärbanan avgår
härifrån, i riktning Sickla udde, klockan 11.53. Det går även ett tåg 12.03 men då blir det lite mer bråttom i baren …
1. Sickla udde – Göteborg

Vi går från Göteborg kl 12.40.

Åk till Sickla udde, mest för sakens skull. Gå tillbaka till kanalen ni nyss passerade. Lek Jesus och gå över vattnet, alternativt
använd bron. Om du använder bron, ta trappan efter kanalen. Väl nere för trappan, sväng vänster och ca 200 meter framför
er ligger Göteborg (på huset står det Folkhem). Vi ses i baren!
2. Sickla kaj – Kina Thai Gården

Vi går härifrån klockan 13.20.

Från Göteborg går vi. Tillbaka längs kanalen och under bron. Efter bron tar du trappan upp till vänster. Följ tvärbanans spår
sydväst längs Lugnets allé och när den svänger 90 grader höger in på Hammarby allé gör du detsamma. Efter ca 200 m (andra
kvarteret längs med Hammarby allé) ligger Kina Thai Gården på höger sida, utmärkt med en klassisk rödgul skylt.
3. Luma – Jimmys Marina Steakhouse

Åker 14.09.

Inte mycket till tvärbana genom Hammarby sjöstad eftersom vi ska gå även till nästa ställe. Gå ut från Kina Thai Gården och
sväng höger på Hammarby allé, där vi går tillsammans hand i hand. Precis innan du kommer fram till Luma hållplats (beläget
på ett stort torg á la 1970-talets Östeuropa) ligger det en pizzeria på hörnan. Sväng höger ner på Kölnavägen. Längst ner vid
vattnet på din högra sida ligger Jimmys Marina Steakhouse. Det tar några minuter upp till hållplatsen, så vi går senast 14.05.
-- Mårtensdal visade sig vara lika iskallt som Fryshuset …
4. Gullmarsplan – Gullmarssons krog (Karta, se baksidan!)
5. Globen – Blues Bar (Karta!)

Avfärd från Globens hållplats sker 15.34.

Vi kommer nu till ett nytt upplägg på Wrane & Nilsson Charter AB:s resor, så här gäller det att se upp! Vi går alla av vid
Gullmarsplan. Innan vi samlas på perrongen på Globens hållplats – jo, GLOBENS hållplats – ska alla besökt nedanstående två
krogar. Vi rekommenderar även att alla tar något att äta då färden är lång. Förslag framgår av kartan.
Krogar som ska besökas: dels Gullmarssons krog (nr 4 på kartan), dels Blues Bar i Globen City (nummer 5). Vi tror inte det
är speciellt bråttom så ni behöver nog inte stressa. Dock, avfärdstiden gäller alla! I princip tänker vi att vardera barbesöket
tar 30 min, promenaden/färden mellan Gullmarsplan och Globen ca 10 min och att få i sig lite bukfylla 15 min.
-- Linde var dött. Finns inte mycket mer att säga om det stället när man ser tillvaron genom botten av ett tomt ölglas …
6. Valla torg – Hjälmaren (Karta!)

Åker 16.27.

-- Årstafältet låg öde …
7. Årstaberg – Märtas krog (Karta!)

Åker 17.00.

8. Årstadal – Smakfullt kök & butik

Åker 17.32.

Gå framåt i tågets färdriktning och cirka 40 meter från perrongen längs med Tvärbanan ligger etablissemanget. Observera att
du behöver korsa spåren …
9. Liljeholmen – Hakkis (Karta!)

Åker 18.15.

10. Trekanten – Gröndals Wok

Går 18.40.

Vi åker till Trekanten. Hoppa av och fortsätt promenera cirka 200 meter framåt och på din vänstra sida ligger Gröndals Wok.
Vi bör er se upp för cyklister av tre orsaker; de kan inte trafikreglerna, du är berusad och det gör ont att bli påkörd.
11. Gröndal – Restaurang och pizzeria Galjonen (Matpaus!)

Åker 20.10.

Ut från Woken, sväng vänster (se upp för cyklisterna!). Promenera till Tvärbanans hållplats vid Gröndal (spana in den sköna
miljön!). Strax innan hållplatsen, sväng upp Sjöbjörnsvägen till höger. Efter ca 150 m ser du ditt mål på vänster sida.
12. Stora Essingen – Essinge Wok (Karta!)

Åker 21.00.

-- Alviks strand var torrare än vi …
13. Alvik – Ristorante Caminetto

Kommer dit 21.03.

Gå av och gå cirka 30 meter bakåt i tågets färdriktning. Sväng höger uppför Gustavslundsvägen (rakt västlig riktning från
Alviks torg) och två kvarter framåt, på din vänstra sida ligger dagens sista vätskehål.

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 tbanan/tvärbanan 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
kr givet att polisen ser det. Dessutom är det ganska otrevligt.

Alkohol – då fördunklas våra mål
Om man missar tåget är det bara att ta nästa. 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 på annat ställe! 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 för The Tvärbanan Train Run
Beräknad totalkostnad
I stora drag bör det gå åt 13x40 kronor för öl. Lägg till detta 50 kronor för en
hamburgare eller motsvarande vid Gullmarsplan/Globen och 100 kronor för maten i
Gröndal. 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 Gullmarsplan/Globen samt vid Gröndal
Vid Gullmars/Globen släpper vi ut fåren och ni får klara er bäst ni vill. ☺ I Gröndal
vill vi däremot veta om man ska äta. Meddela Tommy eller Niklas! Vi väntar inte in
någon som vill ta en hamburgare eller liknande. Då får de åka ikapp oss.

Lagom tyst ljudnivå
Detta gäller förstås alltid på våra rundor men en del av Tvärbanans pubar är även
bättre restauranger så var extra vaksam över ljudnivån.

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 de restaurangstopp som är planerade. Meddela Tommy eller Niklas!

