Parkerings-PM
Göteborg O-meeting. Sprint lördagen den 24 augusti

Tävlingsarenan är vid Röda Sten under Älvsborgsbrons södra brofäste. Deltagarna uppmanas att parkera på ett av
två markerade områden nedan. Kartan visar det avlysta tävlingsområdet och parkeringsområdena, se
detaljbeskrivningar nedan. För att fördela bilar jämnt mellan områdena uppmanar vi klubbarna att fördela sig enligt
följande:
Nya Varvet: Klubbar som hör till Göteborgsdistriktet
Klippan/Kungsladugård: Övriga klubbar
På Nya Varvet anvisas parkeringsplatser av arrangörens vakter. Vi har fått tillstånd av områdets fastighetsförvaltare
att överskrida gällande max parkeringstid. P-avgift 20 kr betalas på gångvägen mot Arenan, kontant eller SWISH till
0730-691560 (Asgeir Edvardsen). Totalt finns det ca 500 platser. Avstånd till Arenan max 1200 m. OBS: Ingen
skyltning till P-området. Infart till Nya Varvet sker via Gnistängsmotet på Västerleden, via Långedragsvägen, se karta
nedan. Följ skyltar ”NYA VARVET”.
På Klippan/Kungsladugård ansvarar tävlande själva för att hitta lämpliga platser och betalar enligt P-platsernas
anvisningar. Nyttja gärna Göteborgs Stads P-app ”Parkering Göteborg”. Avgift typiskt 6-12 kr/h. De fyra
parkeringarna markerade på kartan rymmer ca 300 bilar. Avstånd till Arenan max 1400 m. Sedan finns ytterligare pplatser längre österut. OBS: Passera under Oscarsleden vid Jaegerdorffsplatsen och följ Majnabbegatan och Adolf
Edelsvärdsgata till Arenan.
Det är inte tillåtet för tävlande att parkera vid Röda Sten då man då passerar tävlingsområdet och antalet P-platser
är mycket begränsat!
Om möjligt rekommenderar vi tävlande att nyttja kollektiva transportmedel (spårvagnar linje 3 och linje 9, sök
avgångstider via Västtrafiks app ”ToGo”). Gå av vid Jaegerdorffsplatsen och följ sedan Majnabbegatan och Adolf
Edelsvärdsgata längs älven vidare mot arenan vid Röda Sten för att inte komma in på tävlingsområdet. Avstånd ca
1200 m.
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