
Körbeskrivning	från	Slottskogens	vandrarhem	till	Bridgens	Hus	
 

 

Avstånd: strax under 4 km.  Gående följer samma vägbeskrivning. 



Slottsskogens Vandrarhem 
Vegagatan 21 
Från Stockholm 

 Tag av vid avfarten Centrum vid Ullevimotet.  
 Kör Ullevigatan rakt fram förbi Nya Ullevi.  
 Sväng vänster in i Nya Allén (skyltat mot Sahlgrenska).  
 Efter ca 1,5 km och flera trafikljus ser du en kyrka på vänster hand, och du tar då vänster vid 

nästa rödljus. Skyltat mot "Skanstorget"  
 Du kommer nu in på Sprängkullsgatan som snart byter namn till Övre Husargatan.  
 Efter en dryg km ser du en vandrarhemskylt i skyltrampen ovanför gatan.  
 Sväng höger in på Nordenskiöldsgatan, korsa nästa trafikljuskorsning.  
 Följ gatan till slut där du ser vandrarhemmet i korsningen Nordenskiöldsgatan/Vegagatan. 

Från Malmö 

 Sväng av från E6 vid avfarten skyltad Mölndal C och Hamnar.  
 Följ skyltningen Hamnar ca 6 km framöver.  
 När du ser en Burger King restaurang på höger sida tar du av höger mot Sahlgrenska.  
 Följ skyltning mot Centrum tills Dag Hammarsköldsleden tar slut vid Linnéplatsen.  
 Fortsätt rakt fram på Övre Husargatan ca 500 m där du ser en vandrarhemsskylt i 

skyltrampen ovanför gatan.  
 Tag av vänster in på Nordenskiöldsgatan, korsa nästa trafikljuskorsning.  
 Följ gatan till slut där du ser vandrarhemmet i korsningen Nordenskiöldsgatan/Vegagatan. 

Från Oslo och Karlstad 

 Från E6 norrifrån tag av direkt till höger vid Tingstadstunnelns slut. (Viktigt att ligga i höger 
körfält innan tunneln).  

 Följ skyltning mot Fredrikshamn.  
 Kör igenom Götatunneln och sväng av till höger mot Järntorget.  
 Följ Linnégatan ca. 800 meter tills du ser en vandrarhemsskylt på höger sida strax innan ett 

trafikljus. Där tar du höger in på Nordenskiöldsgatan.  
 Följ gatan till dess slut där du ser vandrarhemmet i korsningen 

Nordenskiöldsgatan/Vegagatan. 

  
Via Gps:  
  
WGS 84 (lat, lon):N 57° 41.540', E 11° 56.869' 
 
WGS 84 decimal (lat, lon): 57.69233, 11.94782 
 
RT90: 6402935, 1270022 
 
SWEREF99: 6398554, 318080  
  
Bridgens Hus  
J A Wettergrens gata 5 
421 30 Göteborg 
 

  	



Parkering	vid	Bridgens	Hus	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gul cirkel = Entré till Bridgens Hus. 

Röd markering = Ej tillåten parkering 

Grön markering = Tillåten parkering (parkeringsautomat) 

 

 

 

 

 


