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HITTA TILL ÅRSMÖTET I GÄVLE 2019 

Årsmötet hålls på Högskolan i Gävle, lördagens middag och tillhörande festligheter 
hålls på Söders Källa på Södra Kansligatan och årsmötets deltagare bor på Clarion 
Hotel Winn på Norra Slottsgatan. Samtliga platser ligger inom 2 kilometers avstånd 
från varandra. Nedan följer information om hur du kan ta dig mellan de olika 
platserna som är relevanta för årsmötet 2019. 

För att ta dig från Centralstationen till Högskolan: ta buss 15 (mot Campus 
Sätra) till hållplatsen Högskolan. Du kan också gå från Centralstationen till 
hållplatsen Rådhuset (ca 5 minuter promenad) och därifrån ta buss 4 (mot 
Andersberg-Hemlingby köpcentrum) till Hedvigslund. Från Hedvigslund är det en 
promenad på ca 8 minuter till Högskolan.  

Att gå från Centralstationen till Högskolan tar ungefär 30 minuter.  

För att ta dig från Clarion Hotel Winn till Högskolan: ta buss 15 (mot Campus 
Sätra) från hållplatsen Rådhuset (ca 3 minuter promenad från hotellet) till 
hållplatsen Högskolan. Du kan också ta buss 4 (mot Andersberg-Hemlingby 
köpcentrum) från Rådhuset till hållplatsen Hedvigslund. Att ta buss 4 innebär en 
promenad från Hedvigslund till Högskolan (ca 8 minuter).  

Att gå från hotellet till Högskolan dröjer ungefär 20 minuter.  

Lördag och söndag morgon går buss 4 från Rådhuset klockan 07.17 och 
08.17. Tyvärr börjar buss 15 inte gå förrän 10.45 på helgdagar. Fler busstider finns 
på xtrafik.se. 

På fredag och lördag kväll finns förbokade bussar som går till hotellet.  
På söndag eftermiddag finns förbokade bussar till Gävle Centralstation.  

Från Högskolan till Söders Källa: Gå till hållplatsen Hedvigslund (ca 8 minuter) 
och ta buss 4 (mot Hagaström) till hållplatsen Södra Slottsgatan. Gå sedan ca 150 
meter upp mot Södra Kungsgatan. Söders Källa kommer då ligga på höger sida 
om din färdriktning, i korsningen mellan Brunnsgatan och Södra Kansligatan.  

Att gå från Högskolan till Söders Källa tar ungefär 25 minuter. 

Från hotellet till Söders Källa: gå till hållplatsen Rådhuset (ca 3 minuter 
promenad). Därifrån kan du ta följande bussar till hållplatsen Södermalm: 
 

● Buss 2 (mot Andersberg) 
● Buss 3 (mot Södra Bomhus) 
● Buss 4 (mot Andersberg-Hemlingby köpcentrum) 
● Buss 12 (mot Södra Bomhus-Bomhus) 
● Buss 14 (mot Sörby-Hemlingby köpcentrum)  
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● Buss 17 (mot Hemlingbystugan) 

Från hållplatsen Södermalm går du sedan ca 120 meter. Först utmed Södra 
Kungsgatan, följt av en högersväng in på Brunnsgatan. Därefter följer du 
Brunnsgatan till du kommer till en korsning med Södra Kansligatan. Söders Källa 
ligger på hörnet av korsningen.  

Att gå från hotellet till Söders källa tar ungefär 15 minuter.  

För att ta dig tillbaka till hotellet från Söders Källa är det enklast att gå till 
hållplatsen Södermalm som ligger på Södra Kungsgatan, ca 120 meter från Söders 
Källa. Därifrån tar du en av följande bussar: 

● Buss 2 (mot Sätra via Gävle sjukhus) 
● Buss 3 (mot Stigslund-Hillevallsvägen) 
● Buss 4 (mot Hagaström) 
● Buss 12 (mot Sätra) 
● Buss 14 (mot Fjällbackens köpcentrum) 
● Buss 17 (mot Centrum) 

Hoppa av vid hållplatsen Rådhuset och gå sedan ca 300 meter till Clarion Hotel 
Winn. 

Att gå från hotellet till Söders Källa, och vice versa, dröjer ca 15-20 minuter.  

Biljetter köps ombord på bussen med kontokort, eller via mobilappen “X-trafik” 
(kan laddas ned från Google Play eller AppStore). Biljettköp i mobilappen kostar 
minst 20% mindre än biljettköp med kontokort. Kom ihåg att mobilbiljett måste 
köpas innan du går på bussen. Det går även att köpa 24-timmarsbiljett med 
kontokort ombord på bussen. 

ADRESSER 

Högskolan i Gävle 
Kungsbäcksvägen 47 
801 76 Gävle 

Clarion Hotel Winn 
Norra Slottsgatan 9 
801 38 Gävle 

Söders Källa 
Södra Kansligatan 22 
802 52 Gävle 
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KARTA ÖVER GÄVLE 

Högskolan, Clarion Hotel Winn, Söders Källa, busshållplatsen Rådhuset och Gävle 
Centralstation är markerade med text samt en gul punk i kartan. 
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KARTA ÖVER HÖGSKOLAN 

När du anländer till Högskolan rekommenderas du att gå in via entrén i hus 41 då 
det är där bland annat registreringen och aulan finns. 
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