Pubrunda: Norsborgslinjen tio år senare
Från Norsborg till Hornstull, lördagen den 10 december 2016. Samling i Norsborg 11.59. Åk tåget som går från T-centralen 11.18. Sitt längst bak.

1. Norsborg
Restaurang Pizzeria Bocken
Sitt långt fram. Från Norsborg, avresa 12.30.
Genom spärrarna, ta rulltrapporna till höger. Väl uppe ligger Bocken rakt framför er.
2. Hallunda
Tjuren Bravo
Sitt långt fram. Avresa 13.01.
Gå mot Hallunda C och in i centrumbyggnaden. Korsa snett till vänster över torget och där ligger tjuren. Bravo!
3. Alby
Alby Värdshus – matstopp!
Sitt långt fram. Avresa 14.13.
Gå mot Alby C. Väl ute, i centrumhuset rakt fram, ta stora entrén. Direkt till vänster är dörren öppen till värdshuset.
4. Fittja
Brother
Sitt långt bak i första vagnen/långt fram i andra vagnen. Avresa 14.45.
Ut från tuben, sväng vänster och nästan direkt på din vänstra sida har du Brother.
5. Masmo
Restaurang Solgården
Sitt långt bak. Avresa 15.36.
Väl ute under bar himmel, sväng höger. Följ det stora huset till dess ände. Se snett vänster och du har puben i nästa hus.
6. Vårby gård
Centrumpuben
Sitt långt fram i sista vagnen. Avresa 16.19.
Ute från tuben, håll höger längs med staketet. Gå in i centrumhuset, nerför rampen och puben är till vänster.
7. Vårberg
Angelo’s
Sitt långt fram i sista vagnen. Avresa 17.01.
Efter spärrarna, gå ut genom dörrarna och kika vänster över innetorget så ser du puben. För att komma in, gå ut genom
stora entrén till vänster, dvs utomhus, och ta direkt höger.
8. Skärholmen
Elans pizzeria och restaurang
Sitt långt bak. Avresa 17.32.
Gå upp i mittenuppgången och ut genom spärrarna. Direkt höger. Direkt. Kan knappt bli närmare …
9. Sätra
Mazgoof
Gå ner i centrumbyggnaden och sväng direkt till höger.

Sitt långt fram. Avresa 18.05.

10. Bredäng
Tarantella – matstopp!
Sitt långt fram. Avresa 19.27.
Gå nerför trapporna. Väl nere, titta snett åt höger över torget. Det är inte många steg till det är pizzadags. 
11. Mälarhöjden
Astrids
Sitt långt fram. Avresa 20.19.
Väl uppe på markplan, korsa gatan och ta gångvägen rakt fram, med Coop intill dig på höger sida, tills du når
Hägerstensvägen. Korsa den och gå i princip rakt fram, in på Selmedalsvägen. Följ vägen ca 300 m och ta in vänster på
Pettersbergsvägen. I huset rakt fram i vägens riktning, ca 100 m bort, ligger Astrids på höger sida runt knuten.
12. Axelsberg
El Bocado
Sitt långt fram. Avresa 21.00.
Efter spärrarna, sväng vänster och fortsätt genom tunneln. Du har El Bocado snett till vänster.
13. Örnsberg
Pub Diset
Sitt långt bak. Avresa 21.47.
Efter spärrarna, sväng vänster. Sväng direkt vänster runt första husknuten och där ligger Paradiset. Förlåt, Diset.
14. Aspudden
Bombai Thai
Sitt långt bak. Avresa 22.34.
Ute från tuben, ta vänster på gågatan. Korsa Hägerstensvägen (stora vägen), sväng vänster och gå ca 50 m.
15. Liljeholmen
O’learys
Sitt långt bak. Avresa 23.21.
Uppför trapporna, ta vänster och snedda höger över Liljeholmstorget. På andra sidan ligger O´learys.
16. Hornstull
Lion´s Bar
Efter spärrarna, följ tunneln ända till trappan som du tar till gatunivå. Gör en 180-gradare och följ Långholmsgatan ungefär ett
kvarter söderut. Där har vi kvällens officiella slutstation.
Sista ölen bör vara uppdrucken till midnatt. Då har du druckit i tolv timmar. Moget.

Det finstilta

Mobil förfest
 Ordet ”sunkrunda”, som ju dessa lustfyllda evenemang 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 – då slipper vi se klart, då fördunklas våra mål
 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 och Nilsson™ Charter AB
älskar dig ändå. Man kan säkert ha kul utan alkohol, men varför
chansa.
Nödvändigt inför rundan
 SL-kort (...). Saknar du månadskort, välj 24-timmarskort.
 Kontanter! Betalkort tar tid. Tid är en bristvara, speciellt på
pubrundor.
 Legitimation (man vet aldrig …).
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.
Toabesök görs lämpligen vid pubankomst för att klara tidsschemat. Att
urinera i det offentliga rummet kostar 500 kr, givet att polisen ser det.
Dessutom är det ganska otrevligt.
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.

Vi önskar en extra lång och oförglömlig resa!

