Bil från Stockholm Centrum /By car from Stockholm City Center
Ta E4 norrut. Följ skyltar mot E18/Sundsvall. Håll dig i högerfilen och ta avfart 171 mot
279/Kista S. Fortsätt mot E18/Oslo. Ta avfart mot Kista Galleria och ta första avfarten i
rondellen. Ta första avfarten till vänster och fortsätt på Isafjordsgatan tills du når målet på
vänster sida. Isafjordsgatan 15. Det tar ca 15 minuter från Stockholm Centrum till Lexher.
Take route E4 northbound. Follow signs towards E18/Sundsvall. Keep to the right and take exit 171 towards
279/Kista S. Continue towards E18/Oslo. Take exit towards Kista Galleria and take the first exit at the
roundabout. Take the first exit to the left and continue on Isafjordsgatan until you reach your destination on your
left hand side. Isafjordsgatan 15. It takes approximately 15 minutes from Stockholm City Center to Lexher.

Bil från Arlanda Flygplats /By car from Arlanda Airport
Ta E4 söderut mot Stockholm. Ta avfart mot Kista Galleria och ta första avfarten I rondellen. Ta
sedan första avfarten till vänster. Fortsätt på Isafjordsgatan tills du når målet på vänster sida.
Isafjordsgatan 15. Det tar ca 25 minuter från Arlanda till Lexher.
Take route E4 southbound towards Stockholm. Take exit towards Kista Galleria. Take the first exit at the
roundabout and then take the first exit to the left. You will find your destination on your left hand side,
Isafjordsgatan 15. It takes approximately 25 minutes from Arlanda to Lexher.

Pendeltåg från Stockholm Central/Commuter train from Stockholm

Central
Ta pendeltåg 36 mot Märsta eller 38 mot Uppsala, från T-centralen. Kliv av vid stationen
Helenelund. Det tar ca 13 minuter från Centralen till Helenelund. Gå ner på Lummervägen, gå ca
150 meter, du kommer passera en bro som går under motorvägen, tills du kommer till Arne
Beurlings torg där Kistamässan och Victoria Tower ligger. Fortsätt ner på Kistagången tills du
kommer till en liten bro. Ta trappan ner på vänster sida och följ Isafjordsgatan till nr 15. Det tar
ca 15 minuter från Helenelund till Isafjordsgatan 15.
Du kan också ta buss 178 mot Jakobsbergs station, från Helenelunds station. Gå av vid Jan
Stenbecks torg (Färögatan). När du klivit av bussen går du till höger på Färögatan tills du når
Isafjordsgatan och tar höger igen. Fortsätt tills du når målet på höger sida. Det tar ca 10 min med
buss + gång.
Take the commuter train 36 towards Märsta or 38 towards Uppsala, from the Central station. Get off at
Helenelund. It takes about 13 minutes from the Central station to Helenelund. Go down and out to
Lummervägen and walk approximately 150 meters on that road, where you will pass under a bridge that runs
over the highway, until you reach Arne Beurlings torg, where you will pass by Kistamässan and Victoria Tower.
Continue down on Kistagången until you reach number a bridge. Take the stairs on your left hand side, down to
Isafjordsgatan 15. It takes about 15 minutes to walk from Helenelund to Isafjordsgatan 15.

You ca also take buss 178 towards Jakobsbergs station, from Helenelund station. Get off at Jan Stenbecks torg
(Färögatan). When you get off the bus, take a right on Färögatan until you reach Isajordsgatan and take another
right. Continue until you reach your destination on your right hand side. It takes approximately 10 minutes with
bus + walk.

Pendeltåg från Arlanda Flygplats/Commuter train from Arlanda

Airport
Ta pendeltåg 40 mot Södertälje Centrum, från Arlanda Flygplats. Notera att du behöver köpa en
passagebiljett för att passera spärren på Arlanda. Du kan bland annat köpa denna biljett på
Arlanda. När du kliver av vid Helenelund Station, följ anvisningarna enligt ovan.
Take the commuter train 40 towards Södertälje Centrum, from Arlanda Airport. Note that you need to buy a
special access ticket when leaving Arlanda. You can buy it at Arlanda. When arriving at Helenelund Station
follow he above directions.

Tunnelbana /Subway
Ta blåa linjen från T-centralen eller Fridhemsplan mot Akalla. Kliv av vid stationen Kista. Det tar
ca 17 minuter från T-centralen till Kista och ca 14 minuter från Fridhemsplan till Kista.
Gå ut genom Kistagallerian och följ skyltar ut mot Kistamässan. Du kommer ut på Jan Stenbecks

torg. Ta höger på Torsnäsgatan tills du kommer till korsningen Färögatan. Där tar du vänster.
När du når Isafjordsgatan tar du till höger. Målet ligger på höger sida. Det tar ca 5 minuter från
Jan Stenbecks torg till Isafjordsgatan 15.
Get on the blue line from T-centralen or Fridhemsplan towards Akalla. Get off at Kista. It takes about 17
minutes from T-centralen to Kista and about 14 minutes from Fridhemsplan to Kista.
Make your way out through Kistagallerian (the shopping mall) and follow signs leading to Kistamässan. Once
you’re out of the shopping mall you’ll be at Jan Stenbecks torg. Take a right on to Torsnäsgatan until you reach
the intersection Färögatan where you will take a left. When you reach Isafjordsgatan you will take a right, and you
will find your destination on your right hand side. It takes approximately 5 minutes to walk from Jan Stenbecks
torg to Isafjordsgatan 15.

