Vägbeskrivning till Smärtkliniken Eques Indolor – mottagningen i Vallentuna
Adress
Stolp-Ekeby 24, 18695 Vallentuna
GPS
WGS84: N 59° 37.1092', E 18° 8.6574'
Decimal: 59.6185, 18.1443
Vägbeskrivning Kommunalt
Tag Roslagsbanan mot Kårsta. Kliv av på Frösunda station.
Promenera söderut och sväng in på avtagsvägen mot StolpEkeby. Följ vägen fram till mottagningen som ligger på
höger sida.
Promenaden är ca 1.8 km lång.
Det går även att åka buss från Vallentuna mot Kårsta och
kliva av vid Frösunda kyrka.
Vägbeskrivning med bil
Från Arlanda, Märsta, Knivsta och norrifrån
Via Arlanda flygplats kör mot Norrtälje (väg 273) och när ni
kommit ut på Almungevägen, vid byn Albano sväng höger
mot Lunda och Markim. Följ den krokiga vägen tills den tar
slut i en T-korsning. Tag till vänster och håll vänster förbi
Orkestra kyrka, vidare till Stolp-Ekeby. Mottagningen ligger
på vänster sida. Total körsträcka ca 22-24 km från Arlanda.
Från Upplands-Väsby
Tag av i Upplands väsby mot Allmungevägen. Sväng till
höger när skylten mot Frösunda kommer. Följ den krokiga
vägen förbi Markim, förbi Orkestra kyrka och fram till StolpEkeby. Mottagningen ligger på vänster sida. Ibland föreslår
GPS att man åker över Kimsta och det går också bra, men
den vägen är krokigare.
Från Norrtälje
Kör mot Kårsta och sedan Frösunda. Mitt för Frösunda kyrka
svänger man höger mot Stolp-Ekeby. Kör drygt 1.5 km.
Mottagningen ligger på höger sida.

Karta Tallbacken

Från övriga delar
Tag antingen E18 från Roslagstull till Arninge och därefter Arningeleden (264) mot Vallentuna,
eller ta Norrortsleden (265) från Häggvik vid E4 i Sollentuna fram till Arningeleden. Följ sedan
Arningeleden fram till Vallentuna men istället för att svänga ner i Vallentuna fortsätter man framåt i
rondellen mot Lindholmen. Kör igenom Lindholmen och fortsätt
när vägen svänger skarpt åt höger mot Frösunda. Mitt för Frösunda
kyrka, i början av byn, svänger man vänster mot Stolp-Ekeby. Kör
drygt 1.5 km. Mottagningen ligger på höger sida.

