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Vägbeskrivning – E4 norr ifrån Arlanda, Uppsala etc 
 
E4 söder mot Stockholm 
Avfart från E4 vid avfart # 174 – Skylt: E18 Oslo, 267 Enköping, Rotebro, Norrviken. 
Håll höger mot Norrviken/Rotebro i rondellen efter avfart från motorvägen. 
Rakt fram mot Norrviken/Rotebro genom nästa rondell. 
Efter 200 meter vid trafikljus tag höger mot Norrviken. 
Efter 1,1 km vid trafikljus fortsätt rakt fram. 
Efter 300 meter – skylt PENSIONAT NORRVIKEN – tag höger in på Kistavägen. 
Efter 50 meters – tag höger in på parkingsplatsen. 
Se våra skyltar på träräcket till höger. Parkera på angivet rumsnummer. 
 
Följ sedan skyltningen till vår entré 50 meter fram längs gångvägen. 
 
Vägbeskrivning – E18/E22 väster ifrån E18 Oslo/Enköping 
 
E18 mot Stockholm 
Avfart E18 vid avfart # 152 – Skylt: E4 Arlanda, 267 Rotebro, Kallhäll, Stäket. 
Efter 6 km rondell – rakt fram mot Norrviken/Rotebro. 
Rakt fram mot Norrviken/Rotebro genom nästa rondell. 
Efter 200 meter vid trafikljus  tag höger mot Norrviken. 
Efter 1,1 km vid trafikljus fortsätt rakt fram. 
Efter 300 meter – skylt PENSIONAT NORRVIKEN – tag höger in på Kistavägen. 
Efter 50 meters – tag höger in på parkingsplatsen. 
Se våra skyltar på träräcket till höger. Parkera på angivet rumsnummer. 
 
Följ sedan skyltningen till vår entré 50 meter fram längs gångvägen. 
 
Vägbeskrivning – E4 Söder ifrån Stockholm etc 
 
E4 från Stockhom nor mot Arlanda/Sundsvall 
Avfart E4 på avfart # 173 – Skylt: 265 Täby, 262 Danderyd. 
Håll höger direkt på motorvägsavfarten mot Häggvik/Norrviken. 
Vid rondellen håller vänster Norrviken. 
Passera STATOIL bensinstation på vänsterhand. 
Efter 1,3 km vid trafikljus (OK/Q8 besinstation till vänster) fortsätt rakt fram. 
Efter 700 meter – skylt PENSIONAT NORRVIKEN – tag vänster in på Kistavägen. 
Efter 50 meters – tag höger in på parkingsplatsen. 
Se våra skyltar på träräcket till höger. Parkera på angivet rumsnummer. 
 
Följ sedan skyltningen till vår entré 50 meter fram längs gångvägen. 

 
Välkommen!! 

 
Taxi/GPS address: Kistavägen 2 i Sollentuna 
e-mail: info@pensionatnorrviken.se 
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