Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är beläget i Flemingsberg,
Huddinge kommun
Swedish Labour Movement's Archives and Library is situated in
Flemingsberg
Karta och vägbeskrivning
Besöksadress och postadress:
Elektronvägen 2
141 49 Huddinge
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Pendeltåg, norra utgång

Resande med pendeltåg:

Traveling by commuter train:

Pendeltåg från Stockholm till Flemingsberg. Välj norra
utgången mot Visättra/Industriområde. Följ promenadvägen, förbi korsningen Regulatorvägen/Kvarnängsvägen.
Sväng vänster in på Elektronvägen

Commutertrain from Stockholm to Flemingsberg. Choose
the north exit towards Visättra/Industriområde. Follow the
walkway, through the intersection of Regulatorv-gen/
Kvarnängsvägen. Turn left onto Elektronvägen.

Resande med buss:

Traveling by bus:

Det inns åtskilliga busstopp på promenadavstånd till våra
lokaler. Tex. buss:
172 (busstopp Vårdkasen på Huddingevägen, eller
Flemingsbergs station)
704 (busstopp Kvarnängsvägen).
865, 740 (busstopp Flemingsbergs station)

There are several bus stops within walking distance of our
premises. For example bus:
172 (bus stop at Vårdkasen at Huddingevägen, or
Flemingsbergs station)
704 (bus stop at Kvarnängsvägen)
865, 740 (bus stop at Flemingsbergs station)

Resande med bil:

Traveling by car:

Sväng av från Huddingevägen (väg 226) mot Visättra/ Björnkulla/Flemingsbergsdalen. Du befinner dig nu på Regulatorsvägen

Take the exit off Huddingevägen (road 226) towards Visättra/
Björnkulla/ Flemingsbersdalen. You are now on Regulatorvägen

Fortsätt på denna väg, över viadukten, förbi korsningen
Regulatorvägen/Kvarnängsvägen

Continue straight ahead, across the viaduct through the
intersection of Regulatorvägen / Kvarnvägen

Sväng vänster in på Elektronvägen

Turn left onto Elektronvägen

(OBS! På grund av pågående byggnadsarbeten kan framkomligheten vara
något begränsad. Följ däremot instruktioner samt skyltning vid stationen.)

(Do note, due to ongoing construction in the area, accessability might be
limited. Follow the instructions and the signs at the station.)

