Garaget till Tele2 Arena,

Arenagaraget öppnar lördagen den 16 november
Stockholms nyaste och modernaste arena har nu också ett nytt och modernt garage. Vid
utformandet av garaget, med plats för 650 bilar, har stora ansträngningar gjorts för att
garaget ska vara överskådligt och lätt att parkera i.
-Arenagaraget fyller en viktig funktion för alla som ska besöka Globenområdet. Garaget har ett
tydligt hänvisningssystem så att det ska vara enkelt att hitta alla lediga p-platser. Skyltar och
grönt ljus ovanför standardplatserna visar var lediga p-platser finns, blått ljus pekar ut lediga
handikapplatser. Dessutom finns 21 laddplatser för elbilar, säger Christian Rockberger, VD
för Stockholm Parkering.
-Nu är Tele2 Arena, med Tolv Stockholm och garaget, helt färdigbyggd och därmed är
byggnationen ett värdigt bidrag till ett Stockholm i världsklass, säger Mats Grönlund, VD för
SGA Fastigheter. Med detta har Globenområdet också tagit ytterligare ett stort steg för att vara
ett nav för evenemangsstaden Stockholm.

Pressvisning av Arenagaraget
Pressvisning av Arenagaraget fredagen den 15 november kl. 11.00. Vi möts vid ingången till
Tolv Stockholm. Anmäl dig till anne.lintala@stockholmparkering.se eller ring 070-772 96 85.

Fakta om Arenagaraget










650 p-platser, alla i ett plan.
Två infarter: Från Nynäsvägen (riktning söderut) och från Arenavägen.
Tre utfarter: Till Nynäsvägen samt Arenavägen Norra och Södra.
Sex entréer och utgångar finns i direkt anslutning till Globenområdet, Tele2 Arena
och Tolv Stockholm.
Körbanorna är markerade med ljuspelare.
21 elbilsplatser.
Tydligt hänvisningssystem till lediga p-platser, handikapplatser och elbilsplatser.
Gott om handikapplatser vid entréer med tillgång till hiss.
P-avgiften betalas vid ankomst i biljettautomat eller via mobilen. Så direkt efter
evenemanget är det bara att åka iväg.

För mer information kontakta:
Anne Lintala, informatör Stockholm Parkering
070-772 96 85, anne.lintala@stockholmparkering.se

Bifogade bilder fria att användas i samband med text m.m. om Arenagaraget.

Tydliga hänvisningsskyltar och platsdetekteringssystem (grönt ljus lyser över lediga p-platser,
rött över upptagna p-platser)

650 p-platser, allt i ett plan

Ljuspelare vid varje körbana

21 laddplatser för elbilar

