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Trafiknyheter

Djup koncentration på puben
Innerstan
• Den 4 mars återgick hållplats
Kungsholmstorg för linjerna 3, 40,
52 och 62 i riktning mot Fridhemsplan till sitt ordinarie läge. Hållplatsen har varit flyttat sen i början av november på grund av gatuarbeten.
• Den 3 mars ändrades namnet på
hållplats Roslagstull för linje 40 mot
Stora Lappkärrsberget, och linje 70
mot Universitetet. Det nya namnet
är Johannes skola. Samtidigt började linje 73 mot Ropsten stanna vid
hållplatsen.
• Den 3 mars flyttades hållplats Erik
D a h l b e rg sg a t a n för linje 62 mot
Storängsbotten framåt ca 15 meter
till ett nytt permanent läge.
• Den 3 mars ändrades namnet på
hållplats Roslagstull för linje 40 mot
Stora Lappkärrsberget, och linje 70
mot Universitetet. Det nya namnet
är Johannes skola. Samtidigt började linje 73 mot Ropsten att stanna
vid hållplatsen.
Söderort
Det finns runt 40 dartklubbar i Stockholm. Picassos är en av dem och ligger i Jakobsberg.

Hos Picassos Dartklubb i Jakobsberg finns koncentration, seriös tävlan och gemenskap. Och
rökig ölskummande pubmiljö.
– Många som kastar dart tar en öl men alla vet
att om man dricker för mycket så går det inte att
kasta, säger Johnny.
Jag får chansen att kasta några pilar i klubbens
lokal i undervåningen på restaurangen som klubben är döpt efter. Johnny tycker att det syns att
jag spelar tennis eftersom jag använder armen
som om jag skulle smasha när jag hivar iväg en
fladdrig pil i tavlans utkanter.
– Dart handlar mycket om balans, teknik och
känsla, säger Johnny och använder underarm
och handled när han snärtar iväg pilen mot tavlans mitt.

Bygge
Sprängning för kabel
i Hökarängen
Under nästa vecka måndag till fredag kommer
man att genomföra sprängningsarbeten vid
Hökarängens tunnelbanestation för att dra
kablar under rälsen. Sprängningar kommer att
ske högst två gånger per dag någon gång mellan 9.00 och 15.00 och stoppen beräknas vara
ungefär fem minuter eller maximalt tio minuter. Vid sprängningstillfällena kommer tunnelbanetrafiken att stoppas vid Gubbängen och
Farsta. Under tiden som sprängningarna pågår
kommer man inte att få vistas på plattformen,
så när det sista tåget före sprängningen lämnar
Hökarängen får man vänta utanför tills trafiken
släpps fram igen. Arbetena beräknas inte medföra någa förseningar i trafiken, men ta gärna
ett tidigare tåg om du har en viktig tid att passa. För säkerhets skull!

Medan Johnny pratar med mig om dart, och
om den speciella dartgemenskapen som han och
flera andra i lokalen menar finns, värmer han upp
inför kvällens hemmamatch mot ”Big Ben” från
Södermalm.
Dartens nirvana
I pubmiljön på Picasso Dart Club rör sig män, killar och grabbar när vi är på besök. Men om något
av klubbens damlag, eller mixedlaget, hade haft
match skulle det varit annorlunda.
Dart visar sig vara en ganska bra publiksport.
Det är spännande att följa nedräkningen från
”501” till den vinnande siffran ”0” på resultatblocket medan lagens olika kastare söker den riktigt djupa koncentrationen.
– Att hitta den är som att nå nirvana, mumlar
”Putte”, en av kvällens åskådare, bakom axeln på
mig.
”Molle” har kastat ner sig till 16 och då gäller
det att sätta en ”dubbel-8: a” i ytterkanten av tavlan för att avgöra matchen. Det gör han! Och på
tavlan intill kastar Johnny som om han var på väg
mot en av de där dagarna då en dartspelare bara
vet att pilen sitter där han eller hon vill.
– Det roliga med dart är att man kan bli riktigt
bra väldigt snabbt. Och det finns alltid en chans
att slå dem som är bättre än du själv, säger Johnny och minns när han förlorade hedersamt mot
en holländare som då var världsetta.
Mot Big ben vinner Picasso till slut med 6–4.
Att kasta ett konstverk
Tavlor handlar inte bara om ”trippel 20” och den
rödlysande ”bulls eye” i tavlans mitt. Johnny pratar också mycket om helt andra tavlor än dartvarianten. Det är inte bara i klubbens namn som
den så kallade finkulturen gör sig påmind.
– I vår sommartävling måste alla lag döpa sig
efter ett konstverk av Picasso, till exempel ”Guernica”, säger Johnny och berättar att hans ambition är att pryda lokalens väggar med Picassoverk.

Jag gör ett försök med pilen igen och föreställer mig att Pablo Picasso höll penseln i sin känsliga handled på samma sätt innan han satte sina
odödliga drag på taveldukarna.
”Bulls eye”!
Mitt i prick och darttavlan känns plötsligt som ett
fulländat mästerverk. Eller som klubbens motto,
myntat av Johnny, säger:
”Det är konst att spela dart.”

• Sedan augusti förra året har linje 173
omlagd körväg i Hökarängen. På
grund av ombyggnad av Örbyleden
är hållplats Hökarängen i båda riktningarna flyttad till Lingvägen. Arbetet är kraftigt försenat och bussen
kommer därför att fortsätta att stanna på Lingvägen, preliminärt tills i
sommar.
• Måndag 3 mars ändrades körvägen
för linje 168 i partihallsområdet. Linjen har bytt riktning, och kör motsolsvarv genom området, istället för medsolsvarv som tidigare. På grund av ändringen har en ny tidtabell getts ut.

Jonas Cederqvist
Vaxholm
Fakta/Dart

I Stockholm finns runt 40 dartklubbar som är
med i Stockholms Dartförbund. De flesta har
sin hemmaplan på pubar runtom i Stockholmsområdet. En dartklubb kan finnas närmare än
du tror.
Det finns runt 2000 seriösa dartutövare i
Stockholm.
Dartentusiasterna har flera gånger försökt att
komma med i Riksidrottsförbundet (RF), men
utan framgång.
I Stockholm finns det serier för herrar, damer
och mixed. Picasso har lag med i alla varianterna.
Picasso Dart Club finns på restaurang Nya
Picasso, Vasavägen 112 i Jakobsberg.
Resväg med SL: Pendeltåget mot Kungsängen/Bålsta till Jakobsberg. Därifrån tar det
ungefär 10 minuter att gå.

• Måndag 17 mars 2003 införs ny tidtabell på linje 678 eftersom färjan
Värmdö-Rindö får ny tidtabell. Linje
678 ändras endast på lördagar och
söndagar för att möjliggöra resor
från Värmdö till Vaxholm.
Värmdö
• Måndag 17 mars får färjan mellan
Stenslätten och Rindö nya tider. På
grund av detta ges en ny tidtabell för
linje 439 ut. Observera att busstiderna inte är ändrade.
Flygbussar
• Måndag 17 mars får flygbussarnas
linjer till och från Arlanda ny tidtabell. Läs mer på www.flygbussarna.se

Varje lördag kl 14 ordnar klubben lördagscup
där både herrar och damer kan delta till priset
av 40 kronor. Mer info:
www.picassodartclub.com tel 580 378 01
Om fler dartklubbar och dartställen i Stockholm: http:// www.stdf.org
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