Back to the roots – Hagsätra retake
Pubrunda från Hagsätra till Gullmarsplan.

1. Hagsätra – Restaurant 3vi

Lördagen den 28 juni 2014.

Hagsätra torg 38. Samling: 13.00. Mat!
Sitt i mitten av det tåg som går 14.13.

2. Rågsved – Rågsveds krog (f d Buck Rodgers)

Sköllerstagatan 6, Bandhagen (Axets torg).

OBS! 7 min promenad till t-banan! Sitt långt bak i det tåg som går 15.03.

3. Högdalen – MN pub

Högdalens centrum. Höger efter spärrarna. 150 m.
Sitt långt bak i det tåg som går 15.35.

4. Bandhagen – Pizzeria Bandhagen

Bandhagens centrum. Höger efter spärrarna.
Sitt långt bak i det tåg som går 16.08.

5. Stureby – Pizzeria Stureby

Bäckaskiftsvägen 7, Enskede.
OBS! 7 min promenad till t-banan! Sitt i mitten av det tåg som går 17.09.

6. Svedmyra – Restaurang Pizzeria Myran

Handelsvägen 186, Enskede.
Sitt långt fram i det tåg som går 17.50.

7. Sockenplan – Sockenplans Thairestaurang

Enskedevägen 85, Enskede.
Sitt långt fram i det tåg som går 18.31.

8. Enskede gård – Ristorante La Palma

Palmfeltsvägen 91, Enskede gård. Mat!
Sitt långt fram i det tåg som går 19.53.

9. Globen – Printz

Arenavägen 71A, Johanneshov. En bit in under Tele 2 Arena.
OBS! 5 min promenad till t-banan! Sitt långt bak i det tåg som går 20.54.

10. Gullmarsplan – Gullmarsplan’s krog

Mitt på torget. Höger efter spärrarna. Ut och vänster.
Vidare färd mot stan sker vid 21.30.

Tiderna baseras på sökning i appen Sthlm Traveling och på SL:s hemsida. Några tider skiljer sig dem emellan,
men vi har valt det tidigare alternativet.
För resevillkor – se nästa sida!

Resevillkor – 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.

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.

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 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.

Vi önskar en lång och oförglömlig resa!

