Välkomna till ”J35 – rucklarens runda”!

[ 26 sept 2009 ]

1. Karlberg

[karta!]

Vi samlas kl 13.05 på Time4thai, Norrbackagatan 30 (Korsningen Rörstrandsgatan/Norrbackagatan). Åk t-banan till S:t Eriksplan. Sitt långt
fram om du kommer från city. Gå Rörstrandsgatan västerut från S:t Eriksplan i ca 5 minuter. Time4thai är på din vänstra sida.
Vi tar var sin öl – eller vad man nu föredrar en lördag klockan ett - och vi rekommenderar att man redan är mätt i magen (blir käk senare).

Gemensam resa till Bålsta. Tåget avgår från Karlberg station klockan 13.46, destination Bålsta. Restiden är 35 minuter.
2. Bålsta
Sitt långt fram. Gå igenom spärrarna, nerför trapporna och sväng vänster. Ute vid busshållplatsen fortsätter du rakt fram i cirka 50 m innan du
tar trappan ner till vänster. En skylt med ”Centrum” på visar att du är på rätt väg. Väl nere för trappan går du cykelvägen rakt fram (sydlig
riktning) i cirka 300 m tills du ser Centrumterrassen på din vänstra sida. På andra sidan vändplanen ligger Pub & Restaurang Bifrost.

Vi ska ta tåget klockan 15.09 mot Bro. Eftersom alla behöver betala 40 kronor/stämpla två kuponger på sin remsa, lämnar vi puben i god tid
dessförinnan, helst några minuter före tre.
3. Bro

[karta!]

Sitt långt fram. Gå ner för trapporna och sväng vänster. Uppför trapporna och diagonala över busshållplatsen till Köpmansvägen. Följ den i
cirka 500 m. Innan den stora korsningen du då ser framför dig har du Statoil till höger och till vänster ligger Bro Baren. (Tips! Observera den
ensamma parkbänken vid den lilla gräsplätten efter ett hundratal meter på Köpmansvägen. Detta är Bros A-lags hemmaplan!)

Vi åker från Bro klockan 16.15. Sålunda, vi lämnar puben tio, femton minuter dessförinnan.
4. Kungsängen
Sitt i mitten av tåget. Ut genom spärrarna, passera busshållplatsen (på din vänstra sida) och några meter snett framåt höger är dagens fjärde
stopp – Kungsängens Restaurang & Sportsbar. Observera att tempot nu höjs till normal pubrundetakt, dvs ett stopp per halvtimme.

Vi tar tåget söderut klockan 16.51.
5. Kallhäll
Sitt långt bak. Väl förbi spärrarna och ute på bron över järnvägen svänger du höger. Gå de 50+ metrarna ner till centrum och på din vänstra
sida ser du Pub Banken. Det blir inte bättre än så här …

Vi fortsätter söderut klockan 17.24.
6. Jakobsberg
Sitt i mitten av tåget. Gå igenom spärrarna, nerför trapporna och ta höger i den skönt neonupplysta gången. Ta första uppgången till höger. Väl
ute på gatunivå igen ser du ett vitt hus rakt framför dig, cirka 50 meter bort. Välkomna till Villan Matsal & Bar.

Vi fortsätter vår färd klockan 17.58.
7. Barkarby
Sitt långt fram. Gå nerför trapporna efter spärrarna och ta höger i gången. Gå upp de första trapporna till höger och uppe på gatunivå går du
snett framåt vänster. Med god syn kan du genom en liten ”minipark” se Restaurang Twå Krögare. Vi tänkte äta här.

Avfärd mot Spånga sker klockan 19.31 (reservplan om maten tar tid: 20.01)
8. Spånga

[karta!]

Sitt långt fram. Precis efter spärrarna, sväng vänster och ut på bron. Gå den till höger och du ser cykelvägen du är ute på göra en skön skruv
ner på gatunivå. När cykelvägen når gatunivå, fortsätt rakt fram (längs med järnvägen som är på din vänstra sida). När du är på väg att gå
under bron (Spångaviadukten), sväng höger och följ brofästet. Där brofästet slutar ligger Caledonian Inn.

Vi sätter oss på tåget en sista gång. Det avgår klockan 20.04 (reservplan 20.34)
9. Sundbyberg

[karta!]

Bäst att slå sig ner i mitten av tåget. Vi ska senast vara i Sumpan 20.39 vilket ger 21 minuter att ta sig till Garbo innan de börjar ta inträde (130
kr). I Sumpan är det lite trappor och tunnlar och sånt, men efter spärrarna ska ni höger om ni kommer gåendes i tågets riktning. Väl uppe på
marknivå följer ni vägen (Landsvägen), som ni ser på vänster sida, några hundra meter tills Garbo gestaltar sig på vänster sida.

Fri hemresa!

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/tvärbanan/p-tåget 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 kostar 500 kr givet att polisen ser det. Dessutom är det
ganska otrevligt.
Alkohol – du är min bäste vän, du är min gemål
Om man missar tåget är det bara att ta nästa. Skillnaden är att ni får
mindre tid 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! 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

Speciellt på J35-rundan
Från Bålsta får man stämpla två kuponger extra eller betala 40 kr i cash.

NY UTSTÄLLNING på ÅBERGS MUSEUM i Bålsta (1/9-09 t o m 28/2-10): "Rucklarens väg", återanvänd konst av Olle Frankzén är en djupdykning i Hötorgskonstens sällsamma värld.
Utställningen är baserad på den engelske 1700 tals-konstnären William Hogarths grafiska svit "A rakes progress". Sviten handlar om den unge Thomas Rakewells gradvisa förfall.
Alla Olle Frankzéns bilder är återanvänd hötorgskonst som är inköpt på auktioner och loppmarknader och sedan vidarearbetade.
[ rucklare = levnadsglad festprisse ]

