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Nämä ohjeet ovat tarkoitettu osaanottajille ja yleisölle jotka saapuvat kilpailukeskukseen 
autolla. Pysäköintipaikkoja on rajoitetusti niin yleisillä kulkuneuvoilla tulo voi olla hyvä valinta. 
Lähin lähijuna (pendeltåg) astma on Jordbro. Aikatalut löytyvät www.sl.se MTR on laittanut 
ylimääräisen junan, joka kulkee seuraavan aikataulun mukaan 
 
 

Asema Lähtö 

Ulriksdal  07:18  

Solna  07:19  

Stockholm Odenplan  07:23  

Stockholm City  07:25  

Stockholms södra  07:27  

Årstaberg  07:30  

Älvsjö  07:32  

Jordbro  07:44  
 
 
Turvallisuus 
Pysäköinti tapahtuu teollisuusaluella ja useammalla on toimintaa pyhän aikana. Siellä on 
raskasta kuormaauto liikennettä. Tule ajoissa niin että sinulla on aikaa pysäköidä ja kävellä 
kilpailukeskukseen. Ota varovasti, kun jätät auton ja ylität tietä. Käytä heijastimia, kun on 
pimeätä. 
 
 
Auton pysäköinti  
Pysäköinti on osin yrityksien alueilla ja tieosuuksilla. Etäisyys vaihtelee 1-4 km 
pysäköinti  paikan ja kilpailukeskuksen välillä. Ohjattujen pysäköintipaikkojen pysäköintikielto 
ei ole voimassa pyhän aikana. 
WGS 84 DD (LAT, LONG) 
       59.141768, 18.10949 
 
 
Pysäköintimaksu 
Lauantaina ei oteta pysäköintimaksua. Sunnantaina maksat 40kr Swish tai käteisellä kun 
tulet kilpailukeskukseen 
 
  

http://www.sl.se/


 

 

 
Opastus pysäköintipaikalle 
Jordbron tehdasalueelle on kolme eri sisääntuloa. Vasempaan kääntymistä tulee välttää ettei 
syntyisi ruuhkaa. Jos tulet tie 73 niin aja liitymässä ( Jordbro trafikplats) kohti Huddinge/ 
Jordbro tie 259. Liikenneympyrässä Huddingevägen/Nynäsvägen ota kolmas ulosajo kohti 
Jordbro (eteläänpäin). Nynäsvägeniltä on kaksi risteyttä Jordbron tehdasalueelle( katso 
kartaa) 2. Lillsjövägen ja 1. Rörvägen 
Jos tulet lännestä päin ( Huddinge) tie 259 käänny oikealle kohti Jordbro V  
3. Lillsjövägen ( katso kartasta). Risteyksissä on rastilippu 
 
 

 
 
Pysäköinti  
Alue on iso, niin voit joutua ajamaan pitkään ennenkuin näet liikenneohjaajan. Noudata 
liikenneohjaajan ohjeita. Sinä itse olet vastuussa autostasi ja kuinka se on pysäköity. 
Pysäköintikielto ei ole voimassa pyhän aikana, mutta seuraavia ohjeita on noudatettava 
- Älä pysäköi porttien ja ulosajo kohdalle 
- Etäisyys risteyksiin tarvitsee olla n.10 m 
- 30m ennen ja jälkeen rautatien on pysäköintikielto 
- Osa teistä on niin kaipeita, että pysäköinti on sallittu vain yhdellä puolella tietä 
 
Jätä auton ikkunaan lappu, jossa on sinun kännykän numero, jos tulee tarve ottaa 
yhteyttä sinuun. 
Me olemme kiitollisia yrityksille, jotka antavat alueitaan meidän käyttöön. Auta meitä 
kiittämään heitä niin ettet jätä roskia alueille. 
Kaikki, jotka ovat pysäköineet yrityksien pihoille, täytyy hakea auton pois ennen kl 18 
Portit suljetaan silloin. Pysäköinti yön yli on kielletty. 
Jos pyöräilet kilpailukeskukseen niin sieltä löytyy polkupyöräpysäköinti. 



 

 

 
Lisätietoja 
Kotisivu: www.25manna.se 
Kysymyksiä: trafik@25manna.se 
Varaus muutoksiin, jotka julkaistaan www.25manna 
 
 

Tervetuloa 25-Manna 2019! 
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