Mobil invigningsfest av Tvärbanans förlängning
Pubrunda från Solna centrum till Alvik, med start på Bromma flygplats, lördagen den 2 november 2013.

1. Bromma flygplats - Forno Romano
Vi samlas på flygplatsens pub och café utanför säkerhetskontrollen.

Samling: 14.00
Buss 152 går mot Solna centrum 14.35.

2. Solna centrum - Offside Sportsbar
Framme 14.51 i Solna C
Gå längs Huvudstagatan norrut mot Råsunda. Runda Skytteholmsparken, förbi Statoil. Puben ligger precis ovanför t-banans
norra uppgång mot själva Solna centrum.
Sitt långt fram i det tåg som går från Solna centrum (Råsunda) 15.21.

3. Solna Business Park – Klå Fann Thai
Efter avstigning, gå rakt fram längs Englundavägen. Direkt efter huset på vänster sida, vik av 90 grader vänster. Följ huset
och gå upp för trapporna till Ekensbergsvägen. Uppe på vägen, ta höger, korsa Gränsgatan vid trafikljusen och restaurangen
ligger i första höghuset på andra sidan gatan (Ekensbergsvägen 97).
Sitt långt bak i det tåg som går 16.08.

4. Sundbybergs centrum – Tre Bröder
Efter avstigning, vänd om 90 grader, titta upp. Tre Bröder tittar på dig.

Matstopp 1!
Sitt långt bak i tåget som går 17.26.

5. Bällsta – Restaurang Greta (Grand Garbo)
Efter avstigning, vänd på huvudet igen, titta upp. Greta ser dig.
Sitt långt fram i tåget som går 17.59.
Gå INTE av på Karlsbodavägen (been there, done that).
Karsbodavägen – Forno Romano (Bromma flygplats), se ovan.

6. N. Ulvsunda – Mornington hotell
Följ spåren på höger sida i tågets riktning i några hundra meter. Framme vid Norrbyvägen, kika snett framåt vänster.
Sitt långt bak i tåget som går 19.02.

7. Johannesfred – Thai Isaan
Gå ner för trapporna och rakt fram längs Johannesfredsvägen. Ganska snart syns restaurangen på vänster sida.
Sitt långt fram i tåget som går 19.49.

8. Kullens Bar & Kök
Matstopp 2 för hungriga!
Runda brofästena till Drottningsholmsvägen och gå bakåt i tågets riktning och följ Vidängsvägen uppför. Vid
lägenhetshotellet Stayat Stockholm Bromma, ta gångvägen till höger. Rakt fram ser du snart restaurangen.
T-bana från Alvik in mot stan vid 21-tiden mot nya äventyr.

Missa inte informationen på baksidan …

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.

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.

Nödvändigt inför rundan




SL-kort (...). Saknar du månadskort är en 24-timmarsbiljett det bästa alternativet.
Kontanter! Betalkort kan med fördel tas med, men räkna inte med att kunna använda det.
Legitimation (man vet aldrig …).

Gäster


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.

Vi önskar en lång och oförglömlig resa!

