
WELCOME HOTEL Notarievägen 5, 177 46 Järfälla, tel 08-621 61 00, info@welcoemhotel.se, www.welcomehotel.se
WÄRDSHUSET LASSE MAJA Barkarby Torg 3-5, 177 46 Järfälla, tel 08-621 61 60, info@lassemaja.se, www.lassemaja.se

Välkommen till Welcome Hotel och  
Wärdshuset Lasse Maja Konferens & Fest 

Hitta hit med bil: 
E4 Söderifrån mot Uppsala/Arlanda. Sväng av vid 
avfart 172 mot Vällingby/Sollentuna/Akalla.  
Följ skyltarna mot Vällingby/Akalla och åk där efter 
mot Jakobsberg. Passera Järfälla kyrka, kör rakt fram 
i korsningen och sväng sedan vänster innan bron.

E4 Norrifrån mot Stockholm, sväng av vid avfart 
172 mot Vällingby/Sollentuna/Akalla.  
Följ anvisningarna ovan.

E18 Söderifrån mot Enköping/Oslo, ta avfart 155 
mot Viksjö/Veddesta. Håll höger efter avfarten  
och sväng höger i rondellen. Sväng höger i nästa 
korsning.

E18 Norrifrån mot Stockholm. Sväng av vid avfart 
155 mot Viksjö/Barkarby/Veddesta. Håll höger 
efter avfarten och i nästa korsning. Fortsätt rakt 
fram genom två rondeller och sväng höger i nästa 
korsning. Fortsätt rakt fram genom två rondeller 
och sväng höger i nästa korsning.
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Parkering finner ni på följande platser: Barkarby  
Torg 1 , bakom Wärdshuset Lasse Maja 2 ,  
bakom konferenslokalen Stallet 3  eller på  
infarts parkeringen framför Welcome Hotel 4 . 
 Observera, vid parkering på gatan gäller datum
parkering i Järfälla Kommun. Direktiv avseende 
detta är skyltat vid infart i kommunen.
Reception Welcome Hotel 5  Här finns bemannad 
reception som hjälper dig med incheckning till ditt 
logi rum och bagageförvaring om så behövs.
Reception Wärdshuset Lasse Maja Konferens & Fest 
6  Här finns en bemannad reception som hjälper 

dig med allt som rör din konferens. 

Med tåg: 
Från Stockholms Central tar du lättast pendeltåget 
mot Kungsängen/Bålsta. Kliv av vid Barkarby 
Station 7 , följ sedan skyltarna. Tåget från Stock
holm C går var 15:e minut mellan kl 05.26 och kl 
21.16 (extra  avgångar i rusningstid). Restid 16 min. 
För att hitta din smidigaste resväg, besök www.sl.se


