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City Line Goldmines
Den här gången åker vi pendeln från syd till nord, bland annat genom den 6 km långa nya tunneln under
stan, kallad Citybanan. Lika många kilometer som det är tunnel blir det sköna besök på guldgruvor till pubar
längs vägen, alltså 6 stycken.
Passa på att beskåda konsten när vi besöker nya stationen Stockholm City! Bakgrundsbilden till det här
PM:et är en 3d-skiss över stationen, där varje siffra, 1-8, motsvarar ett konstverk och en konstnär. På
baksidan finns foton och beskrivningar av konstverken.
Välkomna!

1. Älvsjö - Bapuji
Vi startar på indiska Bapuji i Älvsjö med mat för de som vill kl 16.30. För att kunna boka bord behöver vi veta
hur många som är med från början av rundan. Skriv på FB-eventet eller meddela oss!
Hitta dit: På pendeln söder eller norr ifrån, sitt lite framför eller bakom mitten av tåget. Gå upp för trapporna
och utanför spärrarna, ta höger mot Älvsjö centrum. Ta rulltrapporna ner och väl utomhus, snedda över torget
och ta Johan Skyttes väg vänster, 200 m ner till rondellen. Gå runt hörnet på höger sida, in på Älvsjövägen
och strax har du restaurangen på höger sida.
Avresa 17.57, sitt längst fram.
2. Årstaberg – Märtas krog och pizzeria
Sväng höger efter spärrarna och gå rakt fram tills du kommer till Svärdlångsvägen. Korsa vägen snett framåt
vänster och gå in på Malgomajvägen. I andra huset på höger sida hittar du Märtas, dock vänd in mot gården.
Avresa 18.37, sitt längst bak.
3. Södra Station – Glada Stinsen
Gå upp mot Rosenlundsgatan. Väl ute på gatan, gör en tvär u-sväng höger och du är inne på Glada Stinsen.
Avresa 19.23, sitt längst fram.
4. Stockholm City – The Laughing Duck
Ta trapporna som ligger direkt framför dig när du går av i tågets främre dörrar. Väl uppe, sväng höger och ta
de långa trapporna upp mot Vasagatan. Gå ut genom dörrarna och ta sista trappan upp till gatunivå. Framför
dig har du Bishop´s Arms. Laughing Duck ligger några dörrar bort på Vasagatan i riktning mot Centralstation.
Avresa 20.09, sitt längst bak.
5. Stockholm Odenplan – Skvallerhörnan
Ta trapporna upp mot Odenplan. Det är först en trappa, sen en lång, nybyggd gång fram till nästa rulltrappa.
Väl ute från pendeln, gör en u-sväng och ta de sista trapporna upp mot Odenplans gatunivå. Sikta på
Odenplans nordvästra hörn, där Upplandsgatan korsar Karlbergsvägen. Följ Upplandsgatan två kvarter
norrut. På hörnan återfinns Skvallerhörnan.
Avresa 21.01 (mot Bålsta), sitt i mitten av tåget.
Snart är vi åter uppe med tåget ovan jord. Ser du ljuset i änden av tunneln är det nog knappast dagsljuset,
det borde vara mörkt ute. Kanske är det alkoholens förlåtande ängel? Eller kanske bara ett mötande tåg?
6. Sundbybergs station – Greta
Sista stoppet är Grand Garbo i Sumpan. Alla kan vägen dit, eller?  Greta är bardelen. Entréavgift från 22,
så var där innan om du vill slippa betala. Här avslutar vi rundan.

Det finstilta
Astrid Sylwans konst pryder
gavlarna på östra plattformen.
"Skies" är ett konstverk i
stengodsglasyrer, emaljfärger och
guld på stengodsplattor.

Mobil förfest
 Ordet ”sunkrunda”, som ju dessa lustfyllda event
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 gärna det! Om någon frågar är vi ute
på en pubrunda, alternativt en mobil förfest.
Alkohol – du är min bäste vän, du är min gemål
 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.

Karin Törnells konst pryder norra mellanplanet och
rulltrappan till blå linjens tunnelbana. "Andetag och
Fotfäste" är skapade av glaspaneler med målade
strån, vit corian och granitkeramik.

Om du inte dricker öl finns det ju andra alternativ. Du
kan dricka vin, drinkar, shots, cider, läsk, vatten – ja,
det du vill och hur ofta du vill. Dricker du alkoholfritt så
vill vi bara slå fast; man kan säkert ha kul utan alkohol,
men varför chansa? 

Peter Svedbergs konst pryder gavlar på
västra plattformen och bergpelare på östra
plattformen. "Stad, Träd och Äng" består av
glasprint, spegelglas och ledljuspaneler.

Nödvändigt inför rundan
 SL-kort. Saknar du månadskort, välj 24timmarskort.
 Kontanter. Betalkort tar tid. Tid är en bristvara,
speciellt på pubrundor.
 ID-handling. Man vet aldrig …
Tempo och tips
 Alla pubrundor baseras på att 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.

Juri Markkulas konst pryder uppgång Krysset/Vasaplan. "La Divina
Commedia" är inspirerad av
Dantes gudomliga komedi och
består av pigmenterad glasmosaik.

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.

Åsa Lindströms konst pryder
bergpelare på den västra plattformen.
"Vardagens sal" bygger på naturen,
grönskan och djurlivet och består av
klinker med inbrända bildmotiv.

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 trevlig och oförglömlig resa!

Mikael Paulis konst pryder
rulltrapporna på östra mellanplan.
"Moaritisk absorbent" förvandlar
väggen till tredimensionella färgoch vågrörelser.
Lars Arrhenius konst pryder
centrala mellanplanet.
"Cuckoo Clock" är en 24
timmar lång animation som
gestaltar ett dygn där
människor är på väg,
arbetar, äter, transporteras
med mera.

Karin Lindhs konst pryder södra
mellanplanet och södra uppgången.
"Pendlarkatedralen" består av
solföljare, solstrålar av glas, en kjol
och en solårskalender.

