Last call for alcohol – pubrunda fr. Nynäshamn t. Stockholm
Datum: 30/6-12. Avresa centralen 11.19. Sitt långt fram. En dryg timme senare är vi framme. Beräknad kostnad: 700 kr.

1. Nynäshamn – M/S Freja
Väl i Nynäshamn, fortsätt några meter framåt i tågets längdriktning och vik ner höger mot vattnet.
Vid vattnet, sväng höger och gå 200 m till restaurangbåten där vi tar vår inledningsöl.
Öl nummer två når vi genom en promenad.
Matstopp!

2. Gröndalsviken – Svandamms pizzeria

Tillbaka mot tågen igen och gå vänster. Ta sikte mot den lilla sjön i parken. Håll till höger om sjön. På
andra sidan sjön, ser du restaurangen på din högra sida.
Sitt långt fram i det tåg avgår från Gröndalsvikens station 14.07.
I Nynäsgård öppnar tyvärr Rim Nam Thaifood försent för oss …
3. Ösmo – Ösmo krog
Ovanför trapporna, sväng vänster. Ta tillfället i akt att fascineras av hur mycket skräp man kan trycka
in på en brädgård på den korta vägen till krogen (om de nu inte städat upp ...). Du ser krogen i
bottenvåningen av det gröna flerfamiljshus som ligger cirka 100 m rakt österut från stationen.
Sitt långt bak i det tåg som avgår 15.15.
I Segersäng och Hemfosa finns inte mer än bostadshus …
4. Tungelsta – O’yes Restaurang och Pizzeria
Korsa spåren och gå till det gula stationshuset. Med det i ryggen ser du större delen av Tungelstas
uteliv. Vi ska till det högra av etablissemangen.
Sitt i den bakre delen av det tåg som avgår 16.28.
I Krigslida finns inte mycket mer än öppna fält …
5. Västerhaninge – Restaurang, Pub & Bar Fisken
Nerför trapporna och ut i gången som går under spåren. Ta höger mot centrum. Passera Pressbyrån
och fortsätt förbi det huset. På din vänstra sida ser du Restaurang, Pub & Bar Fisken.
Sitt längst bak i det tåg som avgår 17.09.
6. Jordbro – Restaurang Emilia

Matstopp!

I gången efter trapporna tar du vänster. Gå förbi Pressbyrån och du ser en grill. Gå förbi grillen och
följ gatan till centrum ca 500 m. På vänster sida återfinns den pub som ger oss vår sjätte öl.
Du ska sätta dig långt bak i det tåg som avgår 18.42.
7. Handen – The (China) Station
När tåget glider in på Handens vackert belägna pendeltågsstation ser du vårt lokala mål i
bottenvåningen av det stora huset till höger. För att komma dit, ta höger efter trapporna och höger
igen ner för en hyfsat sunkig interntrappa till marknivå. Följ husväggen söderut ett tiotal meter.
Du ska sitta långt bak i det tåg som avgår 19.15.

8. Skogås – Mirabelle
Ta höger nere i gången och du kommer rakt upp i Skogås centrum. Gå in första entrén till
centrumhuset och ta rulltrappan till höger upp till andra våningen. Välkomna till stopp nr 8.
Sätt dig i mitten i det tåg som avgår 19.50.
9. Trångsund – Trångsunds världshus
Ta vänster efter spärrarna och du befinner dig snart på Trånkans torg. Rakt över torget, tillika
parkeringsplats, ligger Trångsunds värdshus. Detta är historisk mark då det här var det första stoppet
för Wrane & Nilsson på pendeltågslinjerna.
Sätt dig långt fram i det tåg som avgår 20.22.
10. Farsta strand – Strand Krogen
Efter trapporna, sväng vänster. Gå upp för nya trappor, under vägen, förbi Stieg Trenters torg (med tbanan på höger sida) och följ skylt mot Farstastrandskyrkan. Först går det uppför, sen blir det trappor.
Uppför alla trappsteg och väl uppe ser du kvällens tionde och sista planerade stopp.
Fri avgång/utgång/hemgång!

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.
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.
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 …).
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!
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.

