Start: Med buss 144 mot Älvsjö station
från Gullmarsplan kl. 14:37.
Gå av vid Tussmötevägen
(färdtid ca 8 min).

Rara rariteter i
söderort
Pubrunda med promenad från Östberga till
Högdalen lördagen den 9 december 2017.
Ankomst

1. 15:00 Lorans restaurang
och pizzeria
2. 15:40 Red Pepper restaurang
& pizzeria (a.k.a
Kubikens restaurang)
3. 16:20 Zaza pizza bar & kök
4. 17:00 Prego kolgrill & pizzeria
5. 17:30 Pizzeria Bandhagen
6. 18:10 Anjas vedugn (matstopp!)
7. 19:30 Grekiska kolgrillsbaren
8. 20:10 LaVita restaurang
9. 20:50 Skebohof restaurang
I tiden ingår att dricka en öl (eller annan valfri
dryck) och sedan promenera till nästa ställe.
På nästan samtliga ställen har vi därför avsatt
30 min för att dricka och tio minuter för att gå.
På något ställe blir det lite mer, på andra lite
mindre.
Välkomna!

Mål: Fylledemokratin får avgöra
var kvällen avslutas.

Det finstilta
Mobil förfest
 Ordet ”sunkrunda”, som ju dessa
lustfyllda event kallas ibland, är endast 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 – som i mitt hjärta det
fanns ett hål
 Om du inte dricker öl finns det 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? 

Nödvändigt inför rundan
 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. 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 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 trevlig och oförglömlig runda!

