Praktisk information

Praktisk information inför ditt besök på Medicon Village
Besöksadress:
Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hitta till Medicon Village med bil:
Från Danmark över Öresundsbron:
o E6 mot Stockholm och Göteborg
o Efter några km följ skyltar E22 mot Lund
o Kör av E22 vid Lunds norra trafikplats och tag till vänster i cirkulationsplatsen (tredje avfarten)
o Tag till vänster i nästa cirkulationsplats (tredje avfarten) och sväng till vänster (andra avfarten) i den
som kommer direkt efter. Du kör nu in på Scheelevägen och Elite Hotel Ideon ligger på din högra
sida.
o Följ Scheelevägen tills du ser infarten till Medicon Village på vänster sida. Först kommer norra
infarten och fortsätter du förbi den kommer du till huvudinfarten.
Från Malmö:
o E22 mot Lund
o Kör av E22 vid Lunds norra trafikplats och tag till vänster i cirkulationsplatsen (tredje avfarten)
o Tag till vänster i nästa cirkulationsplats (tredje avfarten) och sväng till vänster (andra avfarten) i den
som kommer direkt efter. Du kör nu in på Scheelevägen och Elite Hotel Ideon ligger på din högra
sida.
o Följ Scheelevägen tills du ser infarten till Medicon Village på vänster sida. Först kommer norra
infarten och fortsätter du förbi den kommer du till huvudinfarten.
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PALLIATIVT UTVECKLINGSCENTRUM
Från norr – Göteborg, Helsingborg, Stockholm
o E6 från norr
o Ta av mot Lund/sjukhus (avfart 21). Ta till höger vid trafikljuset och kör sedan rakt fram i
cirkulationsplatsen
o Efter en stund passerar du ytterligare en cirkulationsplats där du kör rakt fram (andra avfarten) och
sedan en större där du tar till vänster (fjärde avfarten), in på Norra Ringen.
o Passera fyra trafikljus
o I första rondellen tar du till höger (första avfarten), och sväng till vänster (andra avfarten) i den som
kommer direkt efter. Du kör nu in på Scheelevägen och Elite Hotel Ideon ligger på din högra sida.
o Följ Scheelevägen tills du ser infarten till Medicon Village på vänster sida. Först kommer norra
infarten och fortsätter du förbi den kommer du till huvudinfarten.
Från Kristianstad
o Följ E22 från norr
Kör av E22 vid Lunds norra trafikplats och tag till höger i cirkulationsplatsen (första avfarten)
o Tag till vänster i nästa cirkulationsplats (tredje avfarten) och sväng till vänster (andra avfarten) i den
som kommer direkt efter. Du kör nu in på Scheelevägen och Elite Hotel Ideon ligger på din högra
sida.
o Följ Scheelevägen tills du ser infarten till Medicon Village på vänster sida. Först kommer norra
infarten och fortsätter du förbi den kommer du till huvudinfarten.
Från öster/söder – Simrishamn, Sjöbo, Ystad
o Riksväg 11 från Sjöbo mot Dalby
o I de två rondellerna vid Dalby kör du rakt fram mot Lund (riksväg 16)
o På infarten till Lund (på Dalbyvägen) passerar du först ett trafikljus och sedan kommer det en
cirkulationsplats där du tar till höger (första avfarten) in på Sandbyvägen
o Vid trafikljuset svänger du vänster in på Thulehemsvägen
o Vid nästa cirkulationsplats sväng vänster (andra avfarten) in på Spelmansvägen
o Kör genom en tunnel och in på Tunavägen
o Sväng första vägen till höger, in på Scheelevägen
o Huvudinfarten till Medicon Village ligger på höger sida. Vill du komma till norra infarten fortsätt
på Scheelevägen och sväng höger där området tar slut.

Parkering på Medicon Village:

Inom Medicon Village område krävs parkeringstillstånd. Kostnaden är 5 kr/h alternativt dagskort för 30
kr/dygn. Avgift erläggs via mobiltelefon (Parkster) eller köps i Meeting Service. För mer information om
Parkster: www.parkster.se. Ett begränsat antal kostnadsfria besöksplatser finns i anslutning till
huvudinfarten till området - kräver att man registrerar sig i huvudreceptionen.

Övrig information:

Besöksadressen till oss på Palliativt Utvecklingscentrum:
Medicon Village
Scheelevägen 8
Byggnad 404 B
223 81 Lund
Ev. behöver du ett besökskort när du besöker oss i byggnad 404B. I så fall får du detta när du anmäler
dig i receptionen.

Vårt uppdrag är forskning, utveckling och utbildning inom
den allmänna och specialiserade vården.

PALLIATIVT UTVECKLINGSCENTRUM
Med buss/stadsbuss:

Hållplatser för kollektivtrafik finns i närheten (se karta nedan). Använd gärna Skånetrafikens
reseplanerare för att hitta lämplig förbindelse.

Restauranger, aktiviteter och shopping:

Om du har möjligheten att utforska Lund så hittar du mer information här:
http://www.visitlund.se/

Med buss/stadsbuss:

Hållplatser för kollektivtrafik finns i närheten (se karta nedan). Använd gärna Skånetrafikens
reseplanerare för att hitta lämplig förbindelse.

Restauranger, aktiviteter och shopping:

Om du har möjligheten att utforska Lund så hittar du mer information här:
http://www.visitlund.se/

Karta över Medicon Village, Lund

Busstrafik
Hållplats Sparta/Ole Römersväg – lokalbuss 6 & 1
Lokalbuss 20 vid Ole Römersväg.
Flygbussarna stannar inte längre vid Ideon utan
kör direkt från Sturup till Lund Centralstation.
Därifrån kan man ta någon av 1, 6 till Sparta eller
20 till Ole Römersväg.
Parkering
Inom Medicon Village område krävs parkeringstillstånd.
Kostnaden är 5 kr/h alternativt dagskort 30 kr/dygn.
Avgift erläggs via mobiltelefon (Parkster) eller köps i
Meeting Service.
För mer information om Parkster: www.parkster.se

Vårt uppdrag är forskning, utveckling och utbildning inom
den allmänna och specialiserade vården.

