Mer än
Järna
Pubrunda från Gnesta 2010
Etapp 1:

13 november

Etapp 2:

20 november

Speciellt att tänka på
Välkommen på pubrunda längs med Gnesta-linjen! Här följer lite förhandsinformation:
 Den här gången är det extra viktigt med tågtiderna eftersom tågen går varannan timme fram till Södertälje Hamn, därefter är det
halvtimmestrafik. Än har vi inte missat något tåg men det känns som detta är fel tillfälle att börja …
 SL-kort är som vanligt att föredra, även om du behöver köpa ett dygnskort. Åker du på remsa får du dessutom betala tillägg för
resa till och från Gnesta eftersom vi passerar länsgränsen.

Budget
Budgeten utgår från att en öl kostar 40 kronor (genomsnitt) och att maten går på cirka 100 kronor per måltid.
Etapp 1 rymmer nio öl och ett matstopp, vilket betyder 460 kr. Etapp 2 rymmer sju öl och ett matstopp, vilket motsvarar 380 kr.
Totalsumman för båda lördagarna ligger alltså på 800-1000 kr beroende på vald ambitionsnivå. Dock, vid matstopp brukar det bli
mer än en öl (jo, faktiskt). Om du nöjer dig med pizza blir det lite mindre, vill du ha en plankstek eller motsvarande kommer det att
bli dyrare. Som vanligt, kontanter gäller och helst i mindre valörer.

Etapp 1 – Lördagen den 13 november
1.

Gnesta – Stora Hotellet

Stopptid: ca 25 min

Samling på Stora Hotellet kl 14.15. För att vara här då, ta tåget mot Södertälje som avgår från Stockholms central kl
13.12. Byte i Södertälje hamn. Gå av tåget i Gnesta. 50 m framför dig ser du en gul byggnad med torn och rött tak.
Korsa busshållplatsen och gå över gatan. Ingången är på hörnan till vänster.
Tåget till Järna går 14.45. Sitt långt bak.
2.

Järna – Domherren

Stopptid: ca 1.20 h

Vi hoppar inte av i Mölnbo då de inte serverar starköl här. Abbes eminenta restaurang, belägen precis vid Mölnbo
station, verkar nyligen ha fått rättigheterna indragna.
Väl i Järna börjar vi med Domherren (1). Här blir det också matpaus, mest då nästa tåg går två timmar efter det vi
kommer dit. För vägvisning, se karta.
3.

Järna (igen) – Café Restaurang Pizzeria Torino

Stopptid: ca 30 min

Pizzeria Torino (2) ligger ca 5 min promenad från Domherren. För vägvisning, se karta.
Tåget mot Södertälje Hamn avgår 16.57 och det är bra om du sitter långt fram.
4.

Södertälje hamn – Södra Pizzeria Kök & Bar

Stopptid: ca 45 min

Inget stopp i Södertälje syd (om du inte är superkaffesugen, stannar på fiket och vill komma efter …). Väl på
perrongen i Södertälje hamn, gå nerför trapporna. Ta höger. Innan du når spärrarna, njut av atmosfären i den
fantastiska tunneln som många Södertäljependlare ser ett par gånger om dagen … Ut på gatan, titta snett vänster.
Cirka 50 m ner i backen ser du pizzerian.
Nu har vi klarat av pendeltåg J37. Efter munsköljningen hoppar vi på J36, alltså linjen mellan Södertälje centrum och
Märsta. Vi börjar med att sätta oss på tåget mot Södertälje centrum.
Tåget mot Södertälje centrum avgår 17.51. Sitt längst fram.
5.

Södertälje centrum – Centralens bar & kök

Stopptid: ca 35 min

Väl framme ligger puben typ fem meter från tågets nos. Om du inte hittar ska du seriöst fundera på att åka hem igen.
Tåg mot Märsta avgår kl 18.32. Vi sitter långt bak eftersom perrongen i Rönninge – där vi ska av nästa gång – är byggd så.
Observera att vi återigen åker förbi Södertälje hamn.
6.

Rönninge – Piano Bistro Bar

Stopptid: ca 35 min

Inget avhopp i vare sig Södertälje hamn eller Östertälje, du får snällt vänta till stoppet i Rönninge. Väl utanför
spärrarna och nerför trappan, sväng höger. Utanför tunneln, titta ca 75 m snett framåt vänster och du ser puben. Om
du inte gör det kanske du ska gå närmre, alternativt skaffa glasögon …
Tåget avgår kl 19.17 och det är läge att sätta sig längst bak i tåget igen.
7.

Tumba – TB’s

Stopptid: ca 50 min

Ta vänster på gångbron efter spärrarna. Vid gångbrons ände, passera skjutdörrarna. Förhoppningsvis är de öppna.
Om de är det befinner vi oss på torget (i köpcentret). Fortsätt höger. Gå ut ur köpcentret. Puben ligger på höger sida i
änden på huset.
(Om skjutdörrarna är stängda, ta dig ner på gatunivå. Följ den gata som går parallellt med spåren bakåt i tågets
riktning i ca 200 m. Efter P-huset, runda rutinerat upp vänster. Fullfölj u-svängen och du ser TB´s.)
Tåg mot Tullinge avgår klockan 20.22 och det är bäst att sätta sig längst bak i tåget.
8.

Tullinge – Tullinge Pizzeria & Restaurang

Stopptid: ca 25 min

Ner i tunneln efter spärrarna, sväng höger. Gå igenom ytterligare en tunnel innan cykelvägen börjar luta lätt uppför.
Höj blicken, titta uppåt höger. Bakom de stora glasrutorna ligger restaurangen.
Tåg avgår klockan 20.56. Vi sitter, som så många gånger förr, längst bak.
9.

Flemingsberg – Casa Bianca

Stopptid: ca 50 min

Casa Bianca ligger i Flempan C. På vägen tillbaka spexar vi till det och tar en annan väg till Flempans pendelstation
eller Stockholms syd som den heter på SJ-språk. Även denna väg är markerad på kartan. För vägvisning, se karta.
Tåget avgår 21.59 in mot stadens centrum för vidare äventyr som för oss in i dimman …

Etapp 2 – Lördagen den 20 november
1.

Huddinge – Pucken

Stopptid: ca 35 min

Andra etappen börjar i en av kranskommunerna. Vi ses på puben Pucken (1) i Huddinge kl 15.20. Det betyder att
man ska åka med tåget som avgår från Stockholms central 14.57. Man kommer snabbare till puben om man befinner
sig i tågets bakre regioner när man åker från stan. Och vem vet, tittar du noga kanske Miss Huddinge Centrum ´72
sitter på någon av de tre krogar vi besöker. För vägvisning, se karta.
2.

Huddinge (igen) – O’Learys

Stopptid: ca 35 min

Vi går sen till O´Learys (2) – mest för säkerhets skull. För vägvisning, se karta.
3.

Huddinge (återigen) – Fatburen

Stopptid: ca 35 min

Promenaden går vidare mot Farburen (3) som ligger på andra sidan spåren. För vägvisning, se karta.
Tåget mot Stuvsta går kl 17.17. Sitt långt bak.
4.

Stuvsta – Stuvstakällan

Stopptid: ca 35 min

Nedanför trapporna, ta höger. Där tunneln slutar, gå uppför trapporna. Gå uppför några fler trappor lite snett vänster
efter de första. Uppe på gatunivå, ta vänster. Puben ses på andra sidan rondellen på krönet.
Tåget mot Älvsjö avgår kl 18.05. Om tåget är kort, sitt längst bak, annars i mitten av bakre vagnen.
5.

Älvsjö – Kvarterskrogen Nya Älvgården

Stopptid: ca 1.30 h

Väl ute på den stora gångbron i Älvsjö, sväng höger ner mot centrum. Håll dig till höger, dvs på gångbanan! Följ bron
hela vägen ner till gatunivå. Väl där, sväng vänster och gå ett kvarter ner till rondellen. Snett över korsningen ser du
vårt nästa stopp. Här blir det också mat. Det serveras i huvudsak pizza men det finns också ostburgare, biff med lök,
entrecote mm. Mycket rimliga priser!
Tåget mot Årstaberg avgår kl 19.38. Spåren är lite ologiska i Älvsjö, ta en extra koll! Sittplats: långt fram!
6.

Årstaberg – Märtas Krog

Stopptid: ca 50 min

Favorit i repris. Senast var på The Tvärbanan Train Run, minns du datum? För vägvisning, se karta.
Sista resan tar sin början kl 20.41 från Årstaberg och vi sitter skönt nog långt fram i tåget.
7.

Stockholm Södra – Restaurang Lilla Wien

Stopptid: Lång …

Väl vid Södra Station går vi genom spärrarna och kommer ut i shoppinggången. Och se, där ligger restaurangen på
vår vänstra sida. Vi tar resans sista öl här och kan njuta av att vi supit oss hela vägen från Södermanland till
Stockholms centrala delar. Kanske är något att vara stolt över …?

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 – jag tar och höjer mitt glas och dricker
djävulen en skål
 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

