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Vägbeskrivningar 
 
 
 
Om du vill åka till hotellet först: 
 
Tag tunnelbanan till station ”Östermalmstorg” (röda linjen, mot Ropsten eller Mörby 
centrum). Gå ut mot Östermalmstorg och sedan Nybrogatan. Hotellet (Mornington) 
ligger på Nybrogatan 53. 
 
Biljetter till tunnelbanan kan köpas i spärrarna. Det kostar 40 SEK att åka till 
Östermalmstorg från T-Centralen. Vi ersätter den som köpt, så spara biljetterna. På 
hotellet kommer ni att få ett Stockholmskort som ger möjlighet att åka med kommunala 
transportmedel under helgen. 
 
 
Om du vill åka direkt till Kungliga biblioteket 
 
Tag tunnelbanan till station ”Östermalmstorg” (röda linjen, mot Ropsten eller Mörby 
centrum). Gå ut mot Stureplan och Humlegården. Gå Birger Jarlsgatan fram (passera 
Sturegallerian) tills du kommer till Humlegården där biblioteket ligger. 
 
Biblioteket ligger nära hotellet. Om du vill gå från hotellet, be hotellpersonalen att peka ut 
riktningen! 
 
 
 
 
Jonatans mobilnummer: 0046 (0)735 84 60 4  
Sofias mobilnummer: 0046 (0) 739 40 18 35 



 
 
 
 

               

Hit kommer du om 
du åker flygbuss. 

Mornington Hotel
(Nybrogatan 53) 

Restaurangen på fredag kväll 
(Nalen), Regeringsgatan 74 

Ta inte 
denna 
tunnelbane-
nedgång... 

Här kommer 
du upp om du 
följer vägbe-
skrivningen. 

...utan ta tunnelbanenedgångarna i/vid Centralstationen. 
Om du åker snabbtåg från Arlanda kommer du till Centralstationen. 



Till Stockholms universitet, Frescati, på lördagen 
 
1) Åk tunnelbanans röda linje mot ”Mörby centrum” (inte mot Ropsten, Fruängen eller 
Norsorg.). 
 
2) Gå av vid station ”Universitetet”, och tag rulltrapporna upp. (Det finns bara en 
utgång.) 
 
3) Du kommer upp vid den heldragna pilen på kartan (se nästa sida!). 
 
4) Gå till den ingång som pekas ut av den streckade pilen pilen. Strax innanför är ett kafé 
på vänster sida. Rakt fram ser du en liten bronsstaty av en känguru. 
 
5) Gå in genom glasdörrarna till höger om kängurun, och gå en trappa ner. Där är 
mötesplatsen (som heter D3, dvs hus D plan 3) 
 
Karta: Stockholms universitet 

 


