
Ankomst till campuset: 

 

 

 

Till fots 

Campuset är omringat av leder för lätt trafik, så det är tryggt att komma till Sjundeå hjärta till 

fots från alla håll. Då man kommer österifrån lönar det sig att åka under Sjundeåvägen vid 

tunneln. 

Med cykel  

Det finns tak under vilka man kan parkera cyklarna invid idrottsplanen längs med Parkstigen 

och i ändan av idrottshallen samt framför biblioteket. Det är önskvärt att cyklar förvaras där 

så räddningsvägarna hålls fria i alla situationer. 

Laddplats för elcyklar finns i väggen på uteredskapsförrådet.  

Med moped 

Parkering för mopeder finns längs Parkstigen bakom bussarnas vändplats. 

Med buss 

Bussarnas vändplats är i norra ändan av campuset på Parkstigen. 



Med egen bil (personal) 

Personalens parkeringsplatser finns bakom Fennia Arena. Där finns värmestolpar för 

personalens bruk och laddstolpe för elbilar som är tillgänglig för alla kommuninvånare. 

Med egen bil (elevernas skjutstrafik) 

I synnerhet förskoleelever ledsagas ofta ända till skolorna. Under tiden för ledsagandet 

parkeras bilarna på parkeringsplatsen mellan Fennia Arena och idrottshallen. 

Även elever som inte ledsagas lämnas av vid parkeringsplatsen mellan Fennia Arena och 

idrottshallen. 

Med egen bil (rörelsehindrad parkering) 

Parkering för personer med rörelsehinder finns framför biblioteket. 

Laddstation för elbilar  

Laddstation för elbilar hittas längs med Parkstigen. 

Kortvarig kundparkering till biblioteket och familjecentret 

För kortvarig kundparkering till biblioteket och familjecentret finns några bilplatser 

reserverade på östra sidan av campuset. Dessa platser är inte syftade till skjutstrafik för 

elever. 

 

Vart kommer jag genom vilken dörr? 

1:a våningen 

A Gymnastiksal (ingången inte i bruk – till gymnastiksalen via dörr J) 

B Biblioteket, under bibliotekets öppettider gång till auditoriet via biblioteket 

C Familjecentret, elevvård 

D Underhåll - bibliotek 

E Underhåll - kök 

F Ungdomslokalen Walkers, uppsökande ungdomsarbete 

G Arbetsverkstaden Ström 

H Huvudingång, matsal, auditorium 

I Sjundeå svenska skola, årskurs 2–4 

J Sjundeå svenska skola, årskurs 1 och 5–6, svenskspråkig förskoleundervisning 

 Gymnastiksalens kvällsanvändning 

2:a våningen 

K Aleksis Kiven koulu, årskurs 3–6 

L Aleksis Kiven koulu, årskurs 7–9 



M Aleksis Kiven koulu, årskurs 1–2, finskspråkig förskoleundervisning 


