Vällingby med omnejd
Pubrunda i Vällingby med start i Johannelund och avslutning vid Islandstorget lördagen 8 december 2018.
Vi åker från T-centralen klockan 12:52 (linje 18 mot Hässelby strand).
Samling i mitten av tåget. Vi går av i Johannelund. Framme 13.21.

Det finstilta
Mobil förfest

1.

Johannelund – Mirano

 Vi går 14.00

2.

Vällingby – Grimsta Krog

 Vi går 14:40

3.

Vällingby – Gnarly Market

 Vi går 15:20

4.

Vällingby – Baronen

 Vi går 16:00

 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!

5.

Vällingby – Re:bel Kitchen

 Vi går 16:40

Om någon frågar är vi ute på en pubrunda,
alternativt en mobil förfest.

6.

Vällingby – Chao Asian

 Vi går 17:20

7.

Vällingby – Taco Bar

 Vi går 18:00

8.

Vällingby – Josephs bar – matstopp!
Länk till menyn.

 Vi går 19:20

9.

Vällingby – Mirella

 Vi går 19:55

Vi åker tunnelbanan mot stan klockan 20:04. Sitt långt bak i tåget.

Alkohol – du är min bäste vän, du är
min gemål
 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
eller sällan du vill.
Dricker du alkoholfritt så vill vi bara slå fast;
man kan säkert ha kul utan alkohol, men
varför chansa? 

Nödvändigt inför rundan
10. Islandstorget – China House

Vidare färd mot stan med t-bana.

 SL-kort. Saknar du månadskort så är
reskassa att föredra. Behövs inget 24timmarskort eftersom det mest blir
promenad.
 Kontanter. Betalkort tar tid. Tid är
en bristvara, speciellt på pubrundor.

Vällingbys historia
Området där Vällingby i dag ligger är ett mycket gammalt kulturlandskap och
människor har bott här åtminstone sedan järnåldern. Namnet Vällingby är
sammansatt av Vaellinge eller Wallingae och by. Namnet betyder vällingarnas
by. Vallingar eller vällingar betyder ungefär folket som bor på vallen. Ordet by
kommer från vikingatiden och betydde då gård.
Första gången som namnet Vällingby, då Bällingaby, nämnts är i ett
donationsbrev till Clara kyrka år 1315. Denna jord disponerades mindre än
hundra år senare av Bromma kyrka. När Gustav Vasa lät göra en jordebok
1539 fanns elva stycken boenden i området och Vaellingae bestod då av två
gårdar. Dessa var Skattegården, som senare kom att kallas Storgården, och
Lillgården.
Andra boenden i närområdet var Hässelby Norr-, Mellan- och Södergård,
Vinsta Norr-, Upp- och Nedergård, en gård i Grimsta och två gårdar i Råcksta.
Dessa gårdar kom att övertas av adelsmän och utvidgades och
Hässelbygårdarna omfattade så småningom Vinsta, Grimsta och Vällingby.
Hässelbygårdarna ägdes av släkten Bonde och de var släkten som uppförde
Hässelby slott, som blev klart 1657.
Vällingby tillhörde Spånga landskommun fram till 1949 då hela den
landskommunen införlivades i Stockholms stad. Vällingby låg inom området
för Spånga församling varur Vällingby församling bröts ut 1974.
Hässelby/Vällingby klassades som ett utsatt område av polisen 2017.

 ID-handling. Man vet aldrig …

Tempo och tips
 Alla pubrundor baseras på att hålla ett
visst tempo. 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 fria
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 nog 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!

