Vi har vår Stockholmsmottagning på Sophiahemmet. Här följer information om hur du hittar till oss.

Hitta till Sophiahemmet
Vi har vår mottagning i hus A, den stora röda byggnaden som
är väl synlig från Valhallavägen. Adressen är Valhallavägen 91
och Sophiahemmet ligger mellan Kungliga Tekniska Högskolan
och Stockholms Stadion.
Till fots är det ingång via entrén som vetter mot Valhallavägen och
sedan första korridoren till höger.

Från Stockholms Centralstation
Om du kommer med tåg till Stockholm är det enklast att ta tunnelbanans röda linje mot Mörby Centrum och gå
av vid station Tekniska Högskolan. Därifrån är det ca 100 meters promenad utmed Valhallavägen till
Sophiahemmet.

Med Tunnelbana
Sophiahemmet ligger mellan tunnelbanestationerna Tekniska Högskolan (100 m) och Stadion (300 m) på röda
linjen (T14) mot Mörby Centrum.

Med Buss
Busshållplats Stadion finns på Valhallavägen direkt utanför Sophiahemmet. Där finns buss 4 mot Gullmarsplan
och buss 6 mot Karolinska institutet Biomedic. På andra sidan Valhallavägen finns hållplats för buss 4 mot
Radiohuset och vid en närliggande hållplats på Sturegatan finns buss 55 mot Tanto.
Om du vill ta dig från och till Stockholm Centralstation är dock tunnelbanan det bästa alternativet.

Med Färdtjänst
Om du kommer till Sophiahemmet med färdtjänst skall Sophiahemmets entré A2 användas. Entrén ligger på
baksidan av hus A och där finns hiss upp till entréplanet.

Med Bil
Sophiahemmet ligger på Valhallavägen 91, granne med Stockholms Stadion. Det finns parkeringsplatser inom
området, men om dessa skulle vara upptagna finns även parkeringsplater i Valhallavägens allé några minuters
promenad från sjukhusområdet.
Parkeringsplats för rörelsehindrade visas på kartan på nästa sida. Notera att ramp saknas vid stora ingången och
att rörelsehindrade i stället hävisas till entré A2 på baksidan av huset.

Före eller efter ditt besök hos oss
I entrén till hus A finns café Sofie-Ro öppet 7 – 17 och i hus C finns Sabis lunchrestaurang som har öppet vardagar
11 – 13.30. Variation i öppettiderna kan förekomma. I mitten av Valhallavägen strax utanför Sophiahemmet finns
även Valhallagrillen.

Se baksidan för karta.

Karta över Sophiahemmet

