GE Healthcare Academy – Information & vägbeskrivning
Academy kurslokaler
Academy kurslokaler är belägna på Vendevägen 89 i Danderyd, ett stenkast ifrån Danderyds sjukhus.
Academylokalerna rymmer upp till 50 personer i en sittning alternativt upp till 25 personer i två parallella
sittningar. Vi har även en fin ljusgård för seminarier och temadagar för upp till 120 personer.

Hur hittar du hit?
Vendevägen 89 ligger nära flera kommunikationspunkter och du tar dig snabbt och enkelt till våra
lokaler med Stockholms lokaltrafik, via tunnelbana, buss eller med Roslagsbanan. Ta t ex den röda linjen
från T-centralen mot Mörby Centrum och kliv av vid Danderyds sjukhus. Utgång Vendevägen. Därifrån är
det sedan ca 10 min promenad till GE:s kontor och Academylokaler. Se www.sl.se
Kommer du istället med bil finns vägbeskrivning på www.hitta.se. Betalparkering finns på gården.

Boende
I GE-huset finns Hotel Danderyd och ca 10 min bort med buss finns The Winery hotel som båda ger dig
förmånliga priser när du uppger att du skall gå kurs hos oss.
Hotel Danderyd: Vendevägen 87, Danderyd. E-post: info@hoteldanderyd.se Telefon: 08-55 80 30 00.
The Winery Hotel: Rosenborgsgatan 20, Solna. E-post: info@thewineryhotel.se Telefon: 08-14 60 00
Busshållplatsen ligger 200 m från kurscentrum. Ta buss 176/177 och kliv av vid Järva Krog. (tar ca 10 min)

Buss 176 och 177 samt
Roslagsbanan hållplats
Mörby station

Närområdet
10 minuters promenadväg längs Mörbyleden från Academylokalerna ligger Mörby Centrum där du hittar
diverse restauranger och butiker, http://morbycentrum.se. Centrumet håller öppet till 19.00 på vardagar.
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Djursholms centrum och Djursholms torg (längst ut på Vendevägen) når du med buss på 10 minuter och
där hittar du ett mindre antal butiker och restauranger. Se http://www.djursholmstorg.se
Du hittar också en lokal ICA-butik ca 5 min gångväg längs Mörbyleden som håller öppet till kl. 21.00 på
vardagar.

Till Stockholms city
Vill du åka till Stockholm city gör du det enklast med tunnelbana från Danderyds sjukhus. Vid T- centralen
hittar du ett stort utbud av hotell och restauranger som håller öppet dygnet runt. Om du hellre skulle
vilja åka taxi, kan du boka hos Taxi Stockholm på telefon 08-15 00 00.

Till flygplatsen
Stockholm Arlanda flygplats: För att hitta till och från Stockholm Arlanda flygplats vänligen besök:
www.swedavia.se/arlanda/hitta-till-flygplatsen. Det finns flera alternativ; åka snabbtåg med Arlanda
Express utan stopp mellan Stockholm och Arlanda på 20 minuter, buss med Flygbussarna, Flygbussarna
Door To Gate eller taxi till fast pris.
Bromma Stockholm flygplats: För att hitta till och från Bromma Stockholm flygplats vänligen besök:
www.swedavia.se/bromma/hitta-till-flygplatsen. Både Flygbussarna och SL-buss tar dig till och från
flygplatsen och Stockholm city. Det finns även taxi i direkt anslutning till terminalen.

GE Healthcare Academy – Information & Road Map
Academy lecture rooms
The Academy lecture rooms are located at Vendevägen 89 in Danderyd, close to Danderyd´s Hospital. The
Academy facilities may seat up to 50 people in one session or up to 25 people in two parallel sessions. We
also have a nice atrium for seminars and theme days for up to 120 people.

How to find us?
Vendevägen 89 is located outside city-center easily accessible by public transportation either by subway,
bus or with Roslagsbanan. Take for instance the Metro`s Red Line from the Central Station towards Mörby
Centrum. Get off at Danderyds sjukhus. Exit Vendevägen. From here there is a 10 min walk to the GE Office
and Academy. See www.sl.se
If you will arrive by car, you will find your way with detailed maps on www.hitta.se
Parking (paying) is available outside the Office.

Accommodation
Within the GE-building you´ll find Hotel Danderyd and 10 min away with bus you´ll find the Winery Hotel
and both will give you affordable prices when you state that you will attend a GE-Course.
Hotel Danderyd: Vendevägen 87, Danderyd. Email: info@hoteldanderyd.se. Telephone: +46 8 55 80 30 00.
The Winery Hotel: Rosenborgsgatan 20, Solna. Email: info@thewineryhotel.se. Telephone: + 46 8-14 60 00.
The bus-stop is 200 m from the GE-building. Take bus 176/177 to Järva Krog. (takes about 10 min).

Buss 176 och 177 samt
Roslagsbanan hållplats
Mörby station

The neighborhood
A 10-minute walk along the trail Mörbyleden from the Academy premises will take you to Mörby Centrum
where you will find various restaurants and shops. See http://morbycentrum.se/. Mörby Centrum is open
until 7 p.m. on weekdays.
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Djursholm Center and Djursholm squares (furthest out at Vendevägen) can be reached by bus in 10
minutes and there you will find a small number of shops and restaurants.
See http://www.djursholmstorg.se
You will also find a local food store ICA about 5-minute walk along the Mörbyleden trail that stays open
until 9.pm. on weekdays.

To Stockholm City
Would you rather go to the City Center, the easiest way is by Metro from Danderyds Hospital. At the
Central Station, you will find plenty of hotels and restaurants that are open around the clock. If you´d
rather take a taxi, you can book at Taxi Stockholm on telephone: +46 8 15 00 00.

To the Airport
Stockholm Arlanda Airport: To get to and from Stockholm Arlanda Airport, please visit:
www.swedavia.com/arlanda/finding-the-airport.
Bromma Stockholm Airport: To get to and from Bromma Stockholm Airport, please visit:
www.swedavia.com/bromma/finding-the-airport.

