PM
TRAFIK
SAMLING/ARENA
10MILA 2019 avgörs i utkanten av Glimåkra med Trollacenter som arena.

BILAR
Trafik väster och norrifrån
Väg 23 avfart vid södra infarten till Osby. Kör till väg 2121 mot Glimåkra.
Trafik söder och sydväst ifrån
Väg 19 och 119 avfart vid rondell i korsningen väg 19/119. Kör väg 119 mot Broby och Glimåkra.
Parkering
Parkering sker på ett antal platser, samtliga på hårt underlag. Husvagnar och campingbilar är inte
tillåtet på bilparkeringen. Parkeringsavgiften är inkluderad i anmälningsavgiften och är gratis för
besökande publik. Följ funktionärers anvisningar.

BUSSAR
Avsläpp bussar
Avsläpp från bussar sker i nordöstra delen av Glimåkra i omedelbar närhet till Arenan. Området är
begränsat varför köbildning på väg 119 kan bli aktuellt. Respektera att avstigning inte får ske på väg
119 som är en länshuvudväg. Följ funktionärers anvisningar.
Det kommer att vara vägvisning genom tillfällig skyltning från korsningen vägarna 119/2121.
På gatorna där avsläppen sker råder parkeringsförbud. Felparkering kommer att beivras.
Parkering bussar
Ni som ankommer med buss och inte redan har anmält detta. Då är det tacksamt om ni anmäler
ankomsttid och om ni behöver uppställningsplats för bussen under tävlingsdygnet.
Skicka ett mail om detta till: parkering@10mila2019.se.
Bussar som redan föranmält önskemål om parkering kommer att få vägbeskrivning och anvisningar
vid bussavsläppet. Se särskilt Buss-PM.

HUSVAGNAR OCH HUSBILAR
Husvagnar och husbilar kommer att placeras vid korsningen vägarna 119/2121, väster om väg 119
och söder om väg 2121. Infart från Källbogatan. Parkeringen sker på gräsyta. Vid fullbeläggning
kommer parkering att ske med infart från väg 119 mot Broby. Följ funktionärers anvisningar.

PRESS OCH VIP
Parkering för VIP och press sker på det nyanlagda området omedelbart söder om arenan.
Följ skyltning och funktionärers anvisningar.

AVLASTNING AV MTRL I ANSLUTNING TILL ARENAN
Under fredag em/kväll finns förutsättningar att avlasta tyngre materiel på Boaltsvägen vid Norra
Tvärgatan. Under lördagen är endast trafik till och från VIP-parkering på Boaltsvägen tillåten. På
söndag efter kl 10:00 kommer Boaltsvägen att öppnas söderifrån för de som har behov av att hämta
tyngre utrustning från arenan.

AVSTÅND TILL ARENA
Från bilparkering ca 600-1500 m snitslad väg
Från bussavsläpp ca 500 m, snitslad väg

BEGRÄNSAD FRAMKOMLIGHET UNDER TÄVLINGSDAGARNA
Under tävlingsdygnet lördag-söndag 27-28:e april kommer Boaltsvägen och Fabriksgatan vara
avstängda för allmän trafik norr om Norra Tvärvägen från kl. 13:00 den 27:e till kl. 12:00 den 28:e
april.
Boaltsvägen blir endast tillåten för norrgående trafik från väg 119 till Norra Tvärgatan. Norra
Tvärgatan blir endast tillåten för trafik västerut.

MER INFORMATION
För ytterligare information, nyheter om tävlingen och aktuella Tiomilafrågor, se www.10mila.se.

