Lussebus längs Ettans buss
Pubrunda från Stora Essingen in mot city, lördagen den 12 december 2015
Välkomna till en ny pubrunda som för ovanlighetens skull går längs en busslinje.
Tänk på att busstider kanske inte är lika pålitliga som spårburna färdmedels tider. Å
andra sidan går turerna längs Ettan tätt. Fram till 18.56 avgår bussen var åttonde
minut från Stora Essingen och därefter var tionde. Ha det så trevligt och lussa på!
1. Stora Essingen (Essingetorget) – Essinge Wok
Samling: 13.30.
Restaurangen ligger på höger sida, strax innan torget och tillika ändstationen på Ettans buss. Om du vill
äta här, tänk på att stället öppnar kl 13.
Bussen går 14.15.
2. Primusgatan – St Thai Food
Gena snett bakåt över parkeringen och ta in på gångvägen under Essingeledens brofäste. På andra
sidan, titta upp till vänster och thaistället ligger i botten på det första bostadshuset.
Bussen går 14.58.
3. Lilla Essingen – Rosa Drömmar
Backa tillbaka 50 m och du har Lilla Essingens mysiga kvarterskrog vid din sida.
Bussen går 15.44.
4. Wivalliusgatan – Pizzeria Restaurang La Barca
Korsa gatan och fortsätt rakt fram in på gångvägen. Följ Wennerbergsgatan 200 m och pizzerian ligger
på höger sida.
Bussen går 16.30.
5. Fyrverkarbacken – Lilla Asien
Följ gatan (Gjörwellsgatan) i bussens riktning. Efter 100 m, korsa Rålambsvägen och den lilla asiaten
ligger till höger på hörnet.
Bussen går 17.16.
6. Mariebergsgatan – Löwenbräu
Följ bussens färd längs Drottningholmsvägen en liten bit och lejonbryggeriet uppenbarar sig framför dig.
Bussen går 18.01.
7. Fridhemsplan – Retro Bar & Restaurant
Matstopp!
Korsa Drottningholmsvägen och efter övergångsstället, ta vänster. Väl framme i vägkorsningen, gå över
Sankt Eriksgatan och ta höger för att snart nå en av Kungsholmens sportiga barer.
Bussen går 19.18.
8. S:t Eriksgatan – MacKinley’s Inn
Denna skotska pärla hittar du om du följer gatan (Fleminggatan) åt det håll bussen kom. Korsa Sankt
Eriksgatan och fortsätt 30 m – slàinte mhath!
Bussen går 19.58.
9. S:t Eriks ögonsjukhus – Flying Scotsman Inn
Korsa gatan och förflytta dig åt det håll bussen kom. Rulla in som ett lokomotiv mitt på det stora huset.
Bussen går 20.43.

Kvällen fortsätter för vidare färd in mot Hötorget och The Dubliner.
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 – bara skål!
 Om du missar det kollektiva färdmedlet är det bara att ta nästa. Skillnaden är att du
får mindre tid att se (och dricka på) nästa ställe. Om du inte dricker öl finns det ju andra
alternativ. Du kan dricka drinkar, shots, cider, läsk, vatten – ja, det du vill. Eftersom
grundtanken är att vi ska dricka öl kanske du som inte intar denna dryck får en och
annan gliring. Men kom ihåg att vi på Wrane, Nilsson & Wilhelmsson™ Charter AB
älskar dig ändå. Man kan säkert ha kul utan alkohol, men varför chansa.
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 drycken tysta mun.
Tempo och tips
 Alla pubrundor baseras på att man ska hålla ett visst tempo under kvällen. Detta
gäller i synnerhet pubrundor 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 som vanligt en lång och oförglömlig resa!

