
Vi håller till i Finntorp i centrala Nacka, ca. 15 minuter
med buss från Slussen. Längre ner finns information
om hur du tar dig hit med kollektivtrafik.

Besöksadress och kontaktuppgifter
Ryssviksvägen 2, 131 36 Nacka

Kontakt kundservice
Telefon: 08-718 90 00
E-post: kundservice@nacka.se
Webb: nackavattenavfall.se

Här är information till dig som ska besöka Nacka vatten och avfall.
Tack för att du skriver in dig och bär besökarskylten när du vistas i

våra lokaler (mer information om detta längre ner).

Välkommen in

Använd ringklockan så kommer en medarbetare och
släpper in dig. När du besöker oss behöver du först
skriva in dig och få en besökarlapp.

Skriv in dig
Använd datorn som står på recep�onsdisken. När du
fyllt i dina uppgi�er får du en besökarlappen som ska
bäras så länge du befinner dig i våra lokaler. Sä�
besökarlappen så a� den syns tydligt.
Den person du besöker kommer a� möta dig vid
recep�onen när du skrivit in dig.

Så hi�ar du upp �ll oss

Gå in genom huvudentrén mi� på huset. I stora foajén
går du sedan in i gången rakt fram. I gången går du
genom de grå glasdörrarna. Ta däre�er höger upp för
trapporna. Nacka va�en och avfall håller �ll två trappor
upp på vänster sida.

Hiss
Det finns också en hiss som du kan använda. Istället för
a� gå in i trapphuset �ll höger så går du rakt fram e�er
glasdörrarna i gången. Hissen hi�ar du på höger sida.

INFORMATION TILL VÅRA BESÖKARE

Wi-fi
Vi har e� öppet wifi-nätverk som våra besökare kan
använda. Namn på nätverket och inloggningskod hi�ar
du på besökarlappen som du får när du skriver in dig.



Med kollek�vtrafik från stan

Från Slussen går flera busslinjer som stannar vid
sta�on Finntorp. Det tar ungefär fem minuter a�
promenera från busshållplatsen �ll oss (se karta).

Med bil

Du hi�ar hit med hjälp av följande koordinater:
59.309366, 18.136034
845P+PCV Stockholm

Google Maps

Parkering

Framför byggnaden finns några markerade
parkeringsplatser som besökare kan använda
avgi�sfri� i två �mmar med p-skiva. Ska du
stanna längre så kan du mot avgi� använda de
parkeringsytor som finns längs Ryssviksvägen
eller runt Finntorps centrum.

Vi kan tyvärr inte erbjuda kostnadsfri parkering
för våra besökare.

Busshållplats

Ryssviksvägen

Välkommen!

Så tar du dig till oss


