
  

 

 
Akademiskt specialistcentrum 
─ specialistvård och forskning tillsammans med patienten 
Besöksadress: Solnavägen 1 E, plan 5, 113 65 Stockholm  
Postadress: Box 6357, 102 35 Stockholm 
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Här finns vi 
 

 
 
Välkommen att kontakta oss via 1177 Vårdguidens  
e-tjänster eller ring 
 
Centrum för diabetes 08-123 671 50  

Centrum för neurologi 08-123 673 00 

Centrum för reumatologi 08-123 676 50 

Överviktscentrum 08-123 676 30 

Läs mer på våra webbplatser: diabetescentrum.se, neurologicentrum.se, 
reumatologicentrum.se, overviktscentrum.se  

Så här hittar du till: 
Centrum för diabetes 
Centrum för neurologi 
Centrum för reumatologi 
Överviktscentrum 
 

Norrbackagatan 90-92 
färdtjänst, taxi,  garage 



Välkommen till oss 
Våra mottagningar ligger vid Torsplan i Stockholm, 
med ingång från Solnavägen 1 E. Vi finns på plan 
5, en och en halv trappa upp från entrén på 
Solnavägen. Hissar finns i huset. 
 
Väl på plan 5 är du välkommen att anmäla dig i vår 
reception. Vi ser helst att du betalar med kort.  
 

Tänk på våra allergiker 
Vi ber att du avstår från att använda parfym och 
andra starka dofter vid besök hos oss.  
 

Åk kollektivt till oss 
Vi rekommenderar att du i första hand väljer 
kollektiva färdmedel när du ska till oss.  
 
Buss nummer 3, 6, 67, 77 eller 697 till hållplats 
Torsplan. Gå cirka 170 meter.  
 
Tunnelbanans gröna linje till Sankt Eriksplan, 
uppgång mot Karlbergsvägen. Gå cirka 650 meter 
eller ta någon av bussarna ovan till Torsplan.  
 
Pendeltåg till Stockholm Odenplan, uppgång 
Vanadisvägen. Gå cirka 600 meter.  
 
 

Färdtjänst och taxi 
Du som kommer med färdtjänst eller taxi är 
välkommen att använda ingången på södra sidan av 
huset, adress Norrbackagatan 90. Från 
Norrbackagatan kommer du in på plan 3 och kan ta 
hiss upp till oss på plan 5.  
 
Eftersom vårt hus är nybyggt visar de flesta 
GPS:er och digitala kartor ibland fel. Se 
därför gärna kartan på den här folderns 
baksida.  

Du som åker i egen bil 
Det finns parkeringsplatser längs gatorna i området. 
Där är något billigare att parkera än i garage.  
 
I huset finns ett parkeringsgarage med infart från 
Norrbackagatan 92 till plan 2. Från garaget kan 
du ta hiss upp till oss på plan 5.  
 
Garaget drivs av det privata parkeringsbolaget Apcoa 
Parking, se deras webbplats för priser: 
www.apcoa.se/park/stockholm 
 
I garagets entré finns kameror som fotograferar 
registreringsnumren på de bilar som åker in och ut. 
När du betalar parkeringsavgiften anger du ditt 
registreringsnummer. Glömmer du det kommer du 
få hem en räkning på parkerings- och fakturaavgift. 

Närmaste apotek 
Lloyds Apotek, Gävlegatan 31 B 
Apoteket Karolinska Solna, Eugeniavägen 3 
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