skarpnäck retake

Skarpnäck (samling kl 13.30)
1 Hot or Not Restaurang
2 Piloten
3 Natalie´s Krog & Pizzeria
Bagis
4 Kvarterskrogen Tina Maria
5 Ristorante Caprese
T-bana (runt kl 17)
Kärrtorp
6 Jesses krog
7 Restaurang Fyrskeppet
Hammarbyhöjden
8 Pärlan´s Restaurang
Skärmarbrink
9 Magnus Hörna
Gullmarsplan
10 City 4800
11 Il Forno da Nova
T-bana till Skanstull + buss 3
Södermalm
MÅL Big Ben (Folkungagatan 97)

2009–11–28

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 – för mitt förödda liv så får du stå som symbol
 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 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 Skarpnäck retake
 Vi åker t-bana mellan Bagarmossen och Kärrtorp samt mellan Gullmarsplan och Skanstull. I övrigt går vi promenader mellan pubarna. Utrusta dig
således med skor lämpliga för detta ändamål.

NAMNET SKARPNÄCK RETAKE kommer av att Skarpnäck-linjen redan gästats vid åtminstone två tidigare pubrundor i regi Wrane & Nilsson™
Charter AB. Den här gången rensar vi upp i förortens alla hörn och vågar oss på lite längre avstånd från t-banans perronger.

