Vägbeskrivning från E6/E20
-

Från E6/E20 ta av vid avfart 66 mot Göteborg V/Särö/Hamnar. Ni är nu
inne på Söderleden.

-

Kör Söderleden i ca 4 km och ta sedan av på avfarten mot
Högsbo S / Sisjön / Askims torg. Håll höger mot Högsbo.

-

Ta vänster i rondellen, in på Otto Erlanders gata. Ni har nu ICA Maxi på
höger sida. Fortsätt Otto Erlanders gata tills ni har ”Pripps gamla
bryggerier” på höger sida.

-

Ta höger avfart mot Högsbo N och sväng sedan första till vänster. Ni är nu
inne på F O Petersons gata.

-

Kör cirka 200m och sväng vänster vid ”F O Peterson och söner”. Följ
vägen rakt fram så långt det går ner till parkeringen. Ingång är skyltat
med Mobilitetscenter.

Vägbeskrivning från centrum
-

Kör Nya Allén mot Järntorget och sväng vänster in på Sprängkullsgatan
mot Skanstorget. Kör Sprängkullsgatan, sedan anvisning 158 mot Särö, i
ca 4,5 km och ta sedan avfarten till höger vid Marconimotet mot Frölunda
torg/Högsbo/Ruddalen. Välj vänster körfält mot Högsbo.

-

Ta vänster i den stora rondellen vid Marconimotet och höger i nästa
rondell, in på Victor Hasselblads gata. Följ vägen tills ni kommer till ett
krön, ” Pripps gamla bryggerier” ligger på vänster sida. Högst upp på
krönet tar ni till höger. Ni är då inne på F O Petersons gata.

-

Kör cirka 200m och sväng vänster vid ”F O Peterson och söner”. Följ
vägen rakt fram så långt det går ner till parkeringen. Ingång är skyltat
med Mobilitetscenter

Vägbeskrivning med buss
-

-

Rosa Express mot Billdal avgår från hållplats Nordstan läge C, hållplatsen
ligger mellan Centralstationen och Femman huset.
Blå Express mot Särögården/Kullavik avgår från hållplats Centralstationen
läge K, hållplatsen ligger nära spår 1 på Centralstationen.
Gå av vid hållplats Radiomotet.
Från busshållplats Radiomotet skall ni gå så ni har ”Husknuten” på höger
sida. Gå rakt fram tills ni kommer till en refug i gatan som leder till en
trappa. När ni gått upp för trappan befinner ni er på en parkering. Ingång
och garage är skyltat Mobilitetscenter. (Se blå linje på kartan)
Mobilitetscenter
F O Petersons gata 32, 421 31 Västra Frölunda
Tel. 031-22 05 90, fax 031-45 44 90

