PM - Bil

25mannahelgen
12-13 oktober 2019
Detta PM riktar sig till deltagare och publik som anländer till arenan med bil.
Det finns begränsat med parkeringsplatser så överväg att åka kollektivt till arenan.
Från närmsta pendeltågstation, är det ca 1,8 km att gå till arenan. Ni kan ta det av
MTR extrainsatta 25-manna-tåget som går enligt följande tidtabell:
Station
Ulriksdal
Solna
Stockholm Odenplan
Stockholm City
Stockholms södra
Årstaberg
Älvsjö
Jordbro

Avgång
07:18
07:19
07:23
07:25
07:27
07:30
07:32
07:44

Eller så går ni in på www.sl.se och hittar ett annat tåg.
Säkerhet
Parkering sker i ett industriområde där det förekommer tung lastbilstrafik. Kom i tid så
att du inte har bråttom att parkera och ta dig till arenan. Ta det försiktigt när du
lämnar bilen och när du korsar vägar.
Kommer du tidigt, bär gärna reflex.
Bilparkering
Vi använder delar av vägnätet och en del företagsmark i Jordbro industriområde för
bilparkering.
Avståndet mellan parkering och arena varierar mellan 1-4 km beroende på var du
parkerar.
På de platser som parkeringsfunktionärerna anvisar är parkeringsförbudet tillfälligt
hävt under tävlingshelgen
WGS84 DD (LAT, LONG)
59.141768, 18.109498

Parkeringsavgift
På lördagen ingår parkeringsavgiften i anmälningsavgiften för laget.
På söndagen betalar du 40 Sek när du kommer till arenan (Swish eller kontant)
Väg till bilparkeringen
Det finns tre infarter till Jordbroindustriområde. Vi undviker vänstersvängar in på
området för att minska risken för köbildning.
Kommer du på väg 73 så tar du väg 259 mot Huddinge/Jordbro. I
cirkulationsplatsen Huddingevägen/Nynäsvägen tar du tredje utfarten mot Jordbro
(söder ut). Längs Nynäsvägen finns två avfarter (högersväng) mot Jordbro
industriområde. 2. Lillsjövägen och 1. Rörvägen.

Kommer du väster ifrån (Huddinge) på väg 259 svänger du höger mot Jordbro V och
in på 3. Lillsjövägen.
Infarterna är markerade med orienteringsskärmar.

Funktionärer som leder dig rätt finns utplacerade i området. Vi kommer att fylla
företagsparkeringar i första hand och gatuparkeringar i andra hand.
Området är stort så du kan få köra en bit innan du ser en funktionär som visar var du
kan stå.

Vid parkering
Följ parkeringsfunktionärernas instruktioner.
Många av företagen i området har verksamhet under helgen. Det innebär att det
förekommer tung lastbilstrafik. Var försiktiga när ni korsar vägar.
Det är du som är ansvarig för din bil och hur den är parkerad. Parkeringsförbudet i
området är hävt under helgen, men vissa regler måste ändå följas:
 Blockera inte utfarter och grindar





Håll avstånd till korsningar (ca 10 meter)
30 meter före och efter järnväg råder parkeringsförbud.
På en del vägar är det för smalt att parkera på båda sidorna. Följ
funktionärens anvisningar.

Lämna en lapp i bilrutan med ditt mobilnummer i fall vi skulle behöva nå dig.
Vi är väldigt tacksamma för de företag som ställer upp och lånar ut sina
parkeringsytor. Hjälp oss att tacka dem genom att inte skräpa ner området.
De som parkerar på företagsmark måste hämta sin bil senast kl 1800 då grindarna
stängs och låses.
Ingen parkering är tillåten över natten i området.
Om du väljer att parkera utanför parkeringsområdet och ta cykeln så finns det en
cykelparkering vid arenan.

Upplysningar
Hemsida: www.25manna.se
Förfrågningar: trafik@25manna.se
Med reservation för ändringar. Alla ändringar publiceras på www.25manna.se

Välkomna till 25manna 2019!

