
Informationskväll på Stockholm Arlanda Airport

Onsdagen den 27 november, klockan 18.00–19.30
bjuder Swedavia in till informationskväll om
Stockholm Arlanda Airports verksamhet och utveckling.

Besök oss på Brandstation Öst, där representanter för Swedavia och LFV
kommer att finnas på plats för att informera och svara på frågor.

18.00–18.45: Arlandas flygplatsdirektör Peder Grunditz berättar om vad 
som sker på Stockholm Arlanda Airport och därefter berättar Swedavia 
om bygglovshanteringen kring flygplatsen.
18.45–19.30: Tid för diskussion, frågor och mingel.
Swedavia bjuder på fika.

Av utrymmesskäl har vi ett begränsat antal platser. Därför uppskattar vi om 
ni anmäler ert deltagande senast fredagen den 22 november genom att maila 
till arlandasgrannar@swedavia.se
I mailet har du också möjlighet att skriva om det finns särskilda ämnesområden
som du vill ha mer information om.

För vägbeskrivning och parkering, se baksida.

Varmt välkomna!



Vägbeskrivning till Stockholm 
Arlanda Airport Brandstation Öst

Adress för GPS:

Från Uppsala (E4):

Från Stockholm (E4): 

Från terminaler: 
 

Brandvägen 4, 190 60 Stockholm-Arlanda
Du parkerar lättast på parkering ALFA och där i närheten av 
busshållplats A. Gå mot backen och ta gångväg upp genom grinden 
och du är framme vid Brandstation Öst.
Swedavia bjuder på parkeringsavgiften. Spara din parkeringsbiljett 
och lämna in när du kommer till mötet så får du en ny biljett där.

1:a avfart mot Märsta/Arlanda från E4.
Vänster under motorvägen.
Höger i rondellen.
Vänster i nästa rondell.
Höger nästa korsning (vid Radison Blu Arlandia Hotel).
Ca 400 m skyltat ”Brandstation” vänster.

Avfart mot Arlanda (motortrafikled).
Tag av i 1:a avfarten.
Rakt fram i rondellen.
Höger nästa korsning (vid Radison Blu Arlandia Hotel).
Ca 400 m skyltat ”Brandstation” vänster.

Tag buss ALFA från terminaler eller SkyCity, gå av på hållplats A 
inne på parkering ALFA (första hållplats efter hållplats Radisson Blu 
Arlandia Hotel). Gå över parkeringen mot backen och ta gångväg 
upp genom grind och du är framme vid Brandstation Öst.

E4 från Uppsla Brandstation Öst

Från Märsta

Från Märsta

E4 från Stockholm Motortrafikleden från E4


