DAG 1 – FREDAG
1. Kårsta – Kårsta del Sol
Åk 15.30 från Östra station. Du är i Kårsta 16.22. Gå av tåget och gå
bakåt i tågets riktning längs med vägen i cirka 200 meter. Om ni varit
uppmärksamma såg ni Kårsta del Sol på vägen in på er vänstra sida.
Tåget lämnar Kårsta 17.53.
2 och 3. Ormsta – Tuna Steakhouse / Vallentuna Gästgiveri
(På 64 min ska vi nu gå en dryg km samt dricka två öl, bara så ni vet …)
Gå av i Ormsta. Gå mot Vallentuna på västra sidan spåren, dvs så att
spåren är på din vänstra sida. Snart ser du en industribyggnad med
namnet ”Aerosol” över ängarna. Sväng in höger på Teknikringen och
knappt 100 m fram på vänster sida besöker vi ett av de antagligen bästa
ställena vi någonsin kommer att ha besökt.
Vi fortsätter i rask takt med hjälp av apostlahästarna mot Vallentuna C.
Ut till huvudvägen igen, sväng höger. När du ser perrongen på din
vänstra sida ser du centrum till höger. Gå in på centrumtorget och väl
där ser du restaurangen diagonalt över torget till vänster.
Tåget in mot stan går 19.21. Sitt långt bak i tåget.
4. Kragstalund – Kristorante
Vid perrongens norra del korsas spåren av en cykelväg. Gå den västerut
(vänster). Du kommer att komma ner i ett bostadsområde (Brf
Tallbacken). Bara följ cykelvägen rakt fram och efter drygt fem min
promenad går den in i ett litet skogsparti och det börjar gå nerför. När
du ser baksidan av ICA-butiken (Stig hälsar!), sväng höger. Gå rakt fram
(längs med ICA-butiken) i cirka 150 meter och precis vid rondellen på
Kragstalundsvägen ligger pubstopp nr 4.
Tåget från Kragstalund går 20.11, dvs vi går senast 19.58. Sitt långt bak.
5. Täby kyrkby – Restaurang Lilla Hantverkaren
Korsa spåret och gå de få metrarna mot ”Kyrkbyns centrum”.
Restaurangen ligger i delen som är längst bort från Roslagsbanan.
Vi lämnar Täby Kyrkby 20.44. Sitt långt bak.
6. Tibble – Restaurang New Hong Kong
Gå norrut på cykelvägen längs med spåret. Sväng höger efter badhuset
(vid parkeringen) och gå upp på gångbron som du nu ser. Gå
(Biblioteksgången) vänster mot centrum. Du passerar biblioteket på
höger sida och även polishuset. Strax efter snuten ser du restaurangen
på vänster sida (notera den andra puben som vi gästar om ca 24 h) .
Vi lämnar Hong Kong senast 21.45 och går tillbaka till Tibble station.
Tåget går 21.55. Vi gör ett byte i Djurholms Ösby, tar tåget mot
Näsbypark 22.19 och anländer där 22.30. Sitt långt fram.
Skulle någon missa detta finns det en snabbförbindelse till Näsbypark med
hjälp av buss. För att ta dig till bussterminalen (tillika station Täby
centrum), följ baksidan av centrumhuset och fram till bussterminalen. Ta
buss 619 mot Näsbypark. Den avgår 22.29 och anländer Näsbypark 22.37.
7. Näsbypark – Restaurang/Pizzeria/Sports bar Felice
Gå av tåget vid ändhållplats. Ser du inte restaurangen är du för full. Gå i
så fall direkt tillbaka in i tåget och åk rakt hem, utan att passera pub.
Tåget mot Östra Station och tullarna går 23.05. Sitt långt fram.
8. Målgång: Östra station – Järnvägsrestaurangen
Kvällens sista (?) öl tas på Östra station 23.25. Restaurangen stänger vid
midnatt så vi hoppas på att bli insläppta ändå. ☺
För den som vill är det givetvis fritt fram för vidare utgång på stan. Tänk
bara på att det finns en morgondag ...

DAG 2 – LÖRDAG
Välkomna till dag två.
1. Roslags-Näsby – Restaurang Wong House
Vi börjar i Roslags-Näsby dit alla linjer med nr 27 och 28 går. Samling sker
ca kl 14 på restaurangen. Lämpligt tåg avgår från Östra station 13.45 och
ankommer Roslags-Näsby 13.58. Restaurangen öppnar 13 så vill du äta
lunch eller ta en extra öl är det bara att åka tidigare.
När du går av tåget ser du ett stort fult tegelhus till vänster, 100 m från
stationen. Där jobbar en av arrangörerna till pubrundan … Om du istället
tittar åt andra hållet, ungefär 40 meter österut från perrongen, ser du
några höga punkthus. I det närmaste ligger dagens första stopp.
Vi åker mot Österskär 14.35.
2-6. Åkersberga – se nedan
Vi anländer i Åkersberga 14.55, vilket ger oss ca 2,5 h i orten.
Här blir det lite lokal pubrunda. Runt torget finns nämligen fyra ställen
med rättigheter; Sazna, Mandarin Garden, Restaurang Gold Panda och
Coco Café & Bar. Vi inleder med dessa i valfri ordning. Sen går vi till
Folkets Hus som ligger några meter bredvid (fråga lokalbefolkningen eller
gå igenom centrumhuset på chans och ut på andra sidan).
Vi lämnar Åkersberga 17.25 och åker de två stationerna till Österskär, vilket
alltså är slutstationen på linje 28.
7. Österskär – Solbrännan
[ Karta! ]
Det är dags för mat och vägen dit, ca tio minuters gångväg, går igenom
villakvarteren. När tåget stannat, gå rakt västerut upp på Österskärsvägen.
Följ den i dess slingriga färd mot havsbadet. Ledtråd: först svänger den
höger och sen vänster. Väl vid vattnet ligger matstället lite till vänster.
Vi drar 18.50 för att hinna med tåget som går 19.06. Sitt långt fram.
8. Hägernäs – Romance
Nu åker vi förbi ett antal stationer som du märker. Väl i Hägernäs ser du en
trappa som går upp från perrongen längst fram i tågets färdriktning. Gå
uppför den. Väl uppe följer du cykelvägen lite till höger. Mellan de två
höghusen rakt framför dig ser du en halvtrappa. Gå uppför den. Du är nu
uppe på torget. Diagonala över torget och du ser en halvtrappa ner vid
husets kant. Gå ner och du har puben på höger sida. Även detta garanterar
vi kommer att bli ett klassiskt stopp.
Vi går ca 19.58 eftersom tåget avgår 20.08.
9-10. Viggbyholm – Pizzeria Venezia och Täby Park Hotel [ Karta! ]
Färden går nu endast en station. När du gått av, följ rälsen i tågets
längdriktning (mot stan) och ha rälsen till höger om dig och
bostadsområdet till vänster. I sista kåken ligger Pizzeria Venezia. Vi har
lite brådis eftersom Park Hotel, vårt nästa stopp, stänger baren 21.
Vi lämnar Venezia senast 20.40.
Vi går till Täby Park Hotel. Vägen dit är valfri men kom ihåg att du är
onykter. ☺ Promenaden är en knapp kilometer. Fortsätt längs med
järnvägen mot stan och när du kommer upp till korsningen 100 meter från
Venezia , titta snett höger och lite uppåt så ser du taket på hotellet. Igen, ta
hjälp av kartan för att hitta dit och bryt inte mot några regler … eller nåt.
Tåget avgår från Galoppfältet 21.42 så vi behöver gå senast 21.30.
11. Målgång: Täby Centrum – Tegelbruket
På Tegelbruket ska vi vara innan 22 för fritt inträde. Stället har sedan
öppet till 03.
Hem tar man sig bäst man vill. Ett tåg (Roslagsbanan) går 01.13 från Täby
station. En buss (690) går 02.22 från Tibbleskolan (som vi passerade
dagen innan). Hoppa av bussen vid Mörby C och ta tuben hem.

Wrane & Nilsson™ Charter AB
Mobil förfest ...
 Ordet ”sunkrunda” – som ju dessa begivenheter kallas ibland –
är endast till för internt bruk. 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 tbanan/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 – som i mitt hjärta det fanns ett hål
 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 …).
 Mobil till Wrane, 0706-70 81 05 – Tommy, 0708-31 15 23

Budget (40 kr/öl)
 Fredag
8 stopp: 320 kr
Mat Kårsta del Sol: ca 120 kr
Totalt = ca 440 kr
 Lördag
11 stopp: 440 kr
Mat Solbrännan: ca 200 kr
Totalt = ca 640 kr
Se till att ha cash!

