E n a n n a n d e l a v L i d i n g ö - pubrunda längs Lidingöbanan 27/2-10
1. Gåshaga Brygga – Hotell & Restaurang Gåshaga
Vi samlas i baren på Hotell & Restaurang Gåshaga (f d
”J”) klockan 14.40. Det innebär att Lidingöbanans tåg
som avgår från Ropsten klockan 14.20 är det som gäller
(alternativt åker du 14.00 och tar det lite lugnare eller
kanske två öl …). När du kommer till Gåshaga brygga är
det byggnaden direkt till vänster om tåget som gäller.
Du kan gå runt nere vid vattnet eller hitta den något
obskyra passagen genom byggnaden. Entrén är på
andra sidan huset, sett från tågstationen.
Vi lämnar Gåshaga Brygga och vattenkanten med tåget
som avgår 15.14.

-- Gåshaga
-- Talludden
2. Käppala – Käppala Sushi & Thai
När tåget stannar i Käppala har ni Restaurang Käppala
Sushi & Thai precis till vänster om spåren. Drick!
Vi lämnar Käppala klockan 15.57.

3. Brevik – Restaurang Mysingen

MAT!

Väl i Brevik, fortsätt framåt i tågets längdriktning
(spåren ska vara på din vänstra sida). 100 meter från
stationen (på höger sida) ser du ”Super Wok”. Runda
huset och du har Restaurang Mysingen till höger. Här
ska vi också äta. Kom ihåg att betala under tiden ni äter
och vid behov även besöka toaletten.
Mätta, goa och glada lämnar vi Brevik med tåget
klockan 17.19.

-- Högberga (vinka!)
-- Kottla (vinka med båda händerna!)
4. Skärsätra – Satsuki
Nästa utskänkningsställe ligger i närheten av stationen i
Skärsätra. Väl av tåget, korsa spåren och följ vägen till
vänster (alltså bakåt i tågets längdriktning). Håll dig på
vänster sida vägen. 150 meter senare ser du en skylt för
ett sushiställe. För att nå entrén på ett lagligt och
trevligt sätt, runda parkeringen genom att gå förbi
huset och sväng sedan vänster. Välkomna till Satsuki!
För er som inte känner er bekanta med japansk alkohol,
så har Satsuki både Asahi öl och saké (en billig och en
lite mindre billig variant).
Tåget avgår 18.03.

-- AGA (har inget med sprit att göra så vi går inte
av här. Resan fortsätter istället mot …)

5. Larsberg – Restaurang Lodos
Väl där, gå över spåren och ta cykelvägen till vänster
uppför backen. Höjer du blicken ser du en neonskylt
med ”C Larsberg”. Följ cykelvägen genom tunnel och till
centrum. När du kommer upp på centrumplan har du
Restaurang Lodos tio meter framför dig till höger.
Vi lämnar Lodos senast 18.40. Tåget går 18.46.

6 och 7. Bodal – Pizzeria och Restaurant Fontana
samt Lidingö Super Bowl
Nu blir det en avancerad manöver – ett dubbelbesök!
Först ska vi ta oss till Pizzeria och Restaurant Fontana
vid Baggeby torg. Gå över spåren och ta cykelvägen till
vänster uppför backen (innan du går över spåren, passa
på att betrakta den spektakulärt färggranna
gångtunneln en bit bort till höger!). Sista delen av
backen utgörs av några trappor och när du kommit upp,
ta höger på Bodalsvägen. Följ den cirka 300 meter. Du
kommer fram till ett torg och rakt över det ser du en vit
och röd skylt med namnet på restaurangen.
Efter en öl på Fontana går vi till nästa ställe.
Misströsta inte, ty det är inte långt. När du kommit ut
på Baggeby torg, fortsätt Bodalsvägen åt vänster och
följ den. Efter 50 meter ser du en skylt som annonserar
”Bowling” till vänster. Under skylten når vi nästa anhalt,
Lidingö Super Bowl.
Bodalsvägen är vår vän, så du fortsätter den några
meter till vänster, innan du svänger in på första gatan
till vänster. Ta cykelvägen direkt till höger (efter första
huset) och du ser snart Baggeby station ner till vänster.
Där tar vi tåget klockan 20.10 mot Torsvik.

8. Torsvik – Scandic Hotell
Hoppa av tåget vid Torsvik och släng en blick snett
bakåt höger … och uppåt! Där tronar en slottsliknande
byggnad upp sig. Vi ska nästan dit. Följ skyltningen mot
”Foresta” (du kommer att zig-zaga lite uppför backen
men som sagt, det är skyltat). Gå in genom Scandic
Hotells entré och baren är din!
Vi lullar ut från Scandic senast klockan 21.05 och tar
tåget från Torsvik klockan 21.13. Det tar oss till …

9. Ropsten/Hjorthagen – Hjorthagens restaurang
Här går vi genom hela stationen och uppför trapporna
till Hjorthagen. Om du inte har varit här tidigare, lägg
märke till de eminenta bänkarna längs med gåbanden!
Kläm dig ut genom spärrarna, ta höger utanför dörrarna
och trippa uppför trappan. Väl uppe på gatunivå, titta
snett framåt höger och över korsningen. På Hjorthagens
restaurang blir det kvällens sista schemalagda besök
och även en favorit i repris.

Beräknad kostnad för de mest törstiga: 650 kr.

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
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 …
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 man 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 intar 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.
 Legitimation (man vet aldrig …).
Vilse?
Telefonnummer är alltid bra att ha.
 Till Wrane: 0706-70 81 05
 Till Nilsson: 0708-31 15 23

