Pendeltågslinje 43 går från Stockholm Central till Skogås där Östra gymnasiet ligger och vidare till
Handen och Quality Hotel Winn Haninge.

ÖSTRA GYMNASIET
Kvartettvägen 2-6, Skogås
Hitta till Östra Gymnasiet:
Med pendeltåg:
Pendeltåg till station Skogås. Därifrån 3 minuters promenad.
Om du kommer söderifrån, gå av långt fram i tåget, och gå i tågets riktning. Om du kommer norrifrån, ska du gå
av långt bak på tåget och gå tillbaka i den riktning tåget kom ifrån. Gå från stationen, nerför trapporna, ut till
vänster, direkt vänster igen och följ gångvägen bredvid pendelspåret. Sedan ser du skolan till höger. Sväng
höger för att gå till huvudentrén.
Med buss:
Buss 742 till hållplats Fäbodvägen.
Gå över bron som går över järnvägsspåret. Strax efter bron så har du skolan på din vänstra sida.
Buss 828 eller 831 till hållplats Edboskolan.
Östra gymnasiet ligger bakom Edboskolan (den gula tegelbyggnaden). Gå upp till T-korsningen i början av
backen och ta vänster.
Med bil:
Norrifrån: kör väg 73 mot Nynäshamn. Följ skyltar mot Trångsund. Tag vänster i rondellen efter Trångsunds
pendeltågsstation, in på Storvretsvägen och ner i ett industriområde. Fortsätt rakt fram längsmed

järnvägsspåret tills det kommer en bro på vänster sida. Kör över bron in på Skogåsleden. Ta sedan vänster in på
Kvartettvägen. Skolan, med parkeringsplatser, ligger på din vänstra sida.
Söderifrån: Kör väg 73 mot Stockholm. Följ skylt mot Trångsund. Kör av via avfart och fortsätt rakt fram mot
Skogås. Kör vänster in på Österleden och kör rakt fram i rondellen. Kör in till vänster på Storvretsvägen, kör in
till höger på Skogåsleden, kör vänster in på Kvartettvägen. Skolan, med parkeringsplatser, ligger på din vänstra
sida.

QUALITY HOTEL WINN HANINGE
Rudsjöterrassen 3, Haninge
Hitta till Quality Hotel Winn Haninge:
Med tåg
Pendeltåg mot Västerhaninge eller Nynäshamn, gå av vid Handen.
Med buss
Buss till Handenterminalen.
Från Arlanda flygplats
Flygbuss eller Arlanda Express till Stockholm Central. Byt därifrån till buss eller pendeltåg.

