
	   	   	  
	  

Vägbeskrivning	  
	  
Vi	  finns	  på	  Leverantörsvägen	  19,	  i	  Arninge	  industriområde	  (vår	  adress	  är	  Ritarslingan	  2	  men	  
entrén	  ligger	  på	  Leverantörsvägen	  19).	  Det	  ligger	  precis	  i	  hörnet	  av	  
Leverantörsvägen/Ullnavägen,	  i	  samma	  byggnad	  som	  Vianor	  och	  Carspect.	  Vår	  entré	  är	  
tredje	  dörren	  från	  höger	  om	  ni	  står	  på	  parkeringen	  med	  byggnaden	  framför	  er	  (liten	  logga	  i	  
fönstret).	  
	  
Koordinater	  59.4700575	  	  18.1304793.	  
	  
E4	  från	  Stockholm	  eller	  Uppsala:	  
Ta	  av	  mot	  Täby	  vid	  Häggviks	  trafikplats	  och	  kör	  Norrortsleden.	  I	  första	  rondellen	  sväng	  höger	  
mot	  Arninge	  och	  därefter	  vänster	  mot	  Stockholm.	  Fortsätt	  sedan	  som	  från	  Vallentuna	  (se	  
nedan).	  
	  
E18	  från	  Norrtälje:	  
Ta	  av	  mot	  Arninge	  norra.	  Håll	  höger	  i	  rondellen	  och	  fortsätt	  den	  vägen	  rakt	  fram	  till	  andra	  
vänster	  (mot	  Arninge	  industriområde).	  Vi	  är	  första	  huset	  på	  höger	  sida	  (på	  Vianor	  och	  
Carspect).	  
	  
E18	  från	  Stockholm:	  
Ta	  av	  mot	  Arninge	  södra.	  Vänster	  i	  rondellen	  mot	  Arninge/Vallentuna.	  Rakt	  fram	  i	  rondellen	  
vid	  Max.	  Höger	  vid	  K-‐rauta	  och	  fortsätt	  den	  vägen	  (Leverantörsvägen)	  tills	  den	  tar	  slut,	  så	  
finns	  vi	  på	  sist	  vänster	  sida	  (på	  Vianor	  och	  Carspect).	  
	  
Från	  Vaxholm	  (Vaxholmsvägen):	  
Rakt	  fram	  i	  rondellen	  mot	  Arninge.	  Rakt	  fram	  i	  rondellen	  vid	  Max.	  Höger	  vid	  K-‐rauta	  och	  
fortsätt	  den	  vägen	  (Leverantörsvägen)	  tills	  den	  tar	  slut,	  så	  finns	  vi	  sist	  på	  vänster	  sida	  (på	  
Vianor	  och	  Carspect).	  
	  
Från	  Vallentuna	  (Arningeleden):	  
Kör	  Arningeleden	  mot	  E18	  och	  Vaxholm.	  Sväng	  vänster	  mot	  Ullna.	  Sväng	  höger	  mot	  Arninge	  
industriområde.	  Vi	  är	  första	  huset	  på	  höger	  sida	  (på	  Vianor	  och	  Carspect).	  
	  
Kommunalt	  
Hit	  tar	  du	  dig	  med	  buss.	  Arninge	  är	  inte	  särskilt	  stort	  så	  vilken	  hållplats	  du	  än	  väljer	  är	  det	  
inte	  mer	  än	  15-‐20	  minuter	  att	  gå	  till	  oss	  från	  hållplatserna	  här	  i	  området.	  Närmast	  oss	  ligger	  
hållplatserna	  Ritarslingan,	  Ritarslingan	  södra,	  Slalomvägen,	  Linjalvägen	  och	  Måttbandsvägen.	  
	  
Andra	  hållplatser	  i	  Arninge	  som	  ligger	  en	  aning	  längre	  bort	  är	  Hantverkarvägen,	  Kundvägen,	  
Saluvägen	  och	  Arningerondellen.	  
	  



	   	   	  
	  
Gå	  in	  på	  www.sl.se	  och	  sök	  till	  dessa	  hållplatser	  från	  just	  din	  utgångspunkt.	  Olika	  busslinjer	  
stannar	  vid	  olika	  hållplatser.	  


