Second but last  Pubrunda Märsta  Solna
Datum
Uppskattad totalkostnad

Lördagen den 11 februari 2012
Tio öl plus maten i Rosersberg och i Solna, alltså runt 350 + 300 kronor.

Avgång Stockholms central 12.50 (pendeltåg mot Märsta dit tåget anländer 13.26). Sitt långt fram i tåget.

1. Märsta  Corner Pub  Samling 13.30 (i baren)
Sväng vänster efter stationshuset i Märsta, korsa gatan och gå rakt västerut på Stationsvägen. Pub Corner ligger i
bortre hörnan av första huset på vänster sida. Gångavstånd: ca 200 m. Avfärd Märsta 14.04. Sitt långt fram.
2. Rosersberg  Ristorante Leonardo  Mat!
Förbi spärrarna, sväng vänster. Efter tunneln på vänster sida ligger vårt första matställe. På menyn står vedugnspizza, indiskt och pasta. Som öl rekommenderar vi Kingfisher – av många anledningar. Tågavfärd 15.38. Sitt långt bak.
3. Upplands Väsby  Pub Magasinet
Efter spärrarna, ta höger i tunneln och ta trapporna upp. Omedelbart till vänster ligger Pub Magasinet, eller ”Magget”
som lokalinvånarna kallar stället. Gillar du det? Då kan du stanna till 02.30 ☺. Tågavfärd 16.13. Sitt långt bak.
4. Rotebro  Rotebro krog
Efter spärrarna, sväng vänster. Gå rakt fram i ca 70 m rakt på krogen. Tågavfärd 16.47. Sitt långt fram.
5. Norrviken  Norrvikens krog
Nerför trapporna och efter spärrarna, sväng vänster. Håll höger efter tunneln, upp på och över torget.

Tågavfärd 17.34. Sitt långt bak.
6. Häggvik  Häggés kök & bar, restaurang, pub och pizzeria
Väl nere på cykelbanan efter trapporna, sväng höger och följ cykelvägen när den svänger vänster. Ovanför den lilla
backen har du torget på din vänstra sida och rakt över det vårt lokala mål. Tågavfärd 18.22. Sitt långt bak.
7. Sollentuna  Paddy´s pub
Nerför trapporna, sväng höger. 10 m efter tunneln slutar, på höger sida, ligger puben. Tågavfärd 18.54. Sitt långt bak.
8. Helenelund  Restaurang Saxofonia
Ner på gatan, efter trapporna, sväng vänster och gå upp mot shoppingcentrat. Diagonalt över det torg som ligger
framför Mammons kyrka ser du restaurangen. Tågavfärd 19.27. Sitt långt bak.
9. Ulriksdal  Torpet
Väl nere på gatunivå, efter spärrar och ett lätt överdimensionerat trapphus, sväng vänster. Håll rak kurs och gå
uppför trapporna. Titta höger vid sista trappsteget och du ser pubens entrédörr. Tågavfärd 20.00. Sitt långt fram.
10. Solna  Basic pub & bar  Mat!
Efter spärrarna, fortsätt framåt under leden och följ gångvägen som svänger vänster. Puben ligger i andra huset på
höger sida. Bussavfärd (!) med 515, kl 21.42, mot Sundbyberg och Grand Garbo som blir slutstation.

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 – då slipper jag se klart, då fördunklas mina mål
 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 – Nilsson, 0708-31 15 23

