
 

 
 

Välkommen på Grytdomarkonferens  

28-29 april 2012 

 
Plats: 

BEST WESTERN TÄBY PARK HOTEL   

Kemistvägen 30 
183 79 Stockholm-Täby 
 
Tid: 

28 april 2012, kl. 09:00 till den 29 april ca 15:00. 
Övernattningsmöjlighet från 27/4 för de som 
har långt att åka. 

 
Vägbeskrivning 

Med bil 

Från Arlanda Flygplats, ca: 20 min / 25 km. 
Kör motorväg E4 söderut mot Stockholm. Av-
fart Häggvik/Täby och följ väg 
265/Norrortsleden ända fram till avfart höger 
skyltning Täby Centrum. Sväng höger i kors-
ningen skyltad mot Täby C. Sväng höger vid 
Statoil bensinstation. Följ Kemistvägen till slutet 
där Best Western Täby Park är beläget. 
 
Från Stockholm City, ca: 20 min / 15 km. 
Kör E18 mot Norrtälje. Ta av vid avfart Täby 
Kyrkby/Viggbyholm. Sväng vänster fortsätt 
under bro/viadukt(roslagsbanan). Vänster i för-
sta rondellen, därefter höger vid Statoil bensin-
station. Följ Kemistvägen till slutet där Best 
Western Täby Park är beläget. 

Supershuttle, 160 kr från Arlanda 
Res miljövänligt till och från Arlanda med Su-
perShuttle som är minibussar som kör dig mel-
lan Arlanda och Best Western Täby Park för 
bara 160 kronor. Enkelt, pålitligt, prisvärt, miljö-
vänligt. För info och beställning, klicka 
här!(minst 4h innan resa vid bokning online). 
Uppge Täby Park Hotell i adressfält. Önskar ni sätta 
er transfer på er hotellnota, vänligen kontakta 
hotellet för bokning, hotell@tabypark.se; tel 08-
50648300. 

Med flygbuss och taxi från Arlanda 
Från Arlanda avgår flygbussar till Cityterminalen 
var tionde minut i rusningstid. Kliv av vid Järva 
Krog och tag en taxi till Täby Park.  
 
Med tåg (från Stockholm) 
Roslagsbanan avgår från Östra Station (T-
banestation Tekniska Högskolan). Tåg avgår 2-4 
gånger per timme och destinationen är Österskär 
eller Hägernäs. Gå av vid stationen "Galoppfäl-
tet". Därifrån har du sju minuters promenad, 
Kemistvägen rakt upp, till hotellet. 

Med T-bana och buss 

Du kan också ta T-bana till Danderyds Sjukhus 
(röd linje) och därefter buss 610 mot Vallentu-
na/Rosengården. Kliv av vid hållplats "Gribby-
lund Södra". Därifrån är det sju minuters pro-
menad till hotellet. Tänk på att man inte kan 
köpa biljetter på Stockholms bussar - biljetterna 
säljs på t ex Pressbyrån och 7-Eleven. Du kan 
även köpa biljett via SMS, instruktioner hittar du 
vid busshållplatsen. 
>> Tidtabeller för SL:s buss & tunnelbana 
 
 
GPS 
Lat: N 59º 32.892' 
Long: E 017º 59.574'  
 
 
Grytdomarkonferensen är obligatorisk för 
alla grytdomare.  
Sista anmälningsdag: Fredagen den 13 april till 
kontaktperson nedan! 
Kontaktperson: Berit Burmeister, parsonrus-
sell@telia.com. 
Kostnad för icke-domare: Logi i dubbelrum 945 
kr + 50 kr hund exklusive mat och övrigt. 
 
 
Varmt välkomna!  


