
Vägbeskrivning till Grimstaskolan i Vällingby Kanngjutargränd 12, Grimsta, Vällingby 
 
 
Slår du in telefonnummer 08-508 059 10 på hitta.se så ser du var Grimstaskolan finns. 
 
Vägbeskrivning fr tunnelbanan 
 Ta grön linje från T-centralen mot Hässelby 
 - stig av i Vällingby längs bak 
  - gå bakåt på perrongen mot utgången 
  - gå igenom spärrar rakt ut på bussterminalen 
   - ta buss 115 till hlp. Grimstaskolan (bussen tar 4 min till Grimstaskolan) 
    - gå 30 m i bussens färdriktning till Kanngjutargränd. 
     - ta hö och gå 100 m långs Kanngjutargränd till huvudentrén på 
     skolan 
     

 
Har du problem att hitta fram så ring Ulrik på 0707 – 87 37 57 så lotsar han dig fram. 
 
 
 
 
 
 

Vägbeskrivning fr E4 söderifrån 
 
- När du åker E4/20 på Essingeleden (förbi Essingeöarna) 

- då kommer du till en tunnel med orange ljus 
 - ca 200m efter tunnelns slut finns avfarten till Vällingby  
  - ta höger 

- Kör över Tranebergsbron & följ Drottningholmsvägen rakt fram – ut till Vällingby 
          - På vägen till Vällingby passerar du följande: 
            - Brommaplansrondellen – ca 3-4 km efter Tranebergsbron 
                            - efter denna rondell heter vägen Bergslagsvägen 
             - Åkeshovsrondellen – en liten rondell 
            - Råckstarondellen – den har en stjärna i dess mitt 
           - Vällingbyrondellen(Shellmack på höger sida och vägen till Vällingby centrum) 
            - ta avfarten till vänster dvs. den tredje som är mot Grimsta 
                        - ta höger direkt när du har kommit ut ur rondellen 
     - du är nu på Grimstagatan. 
      - följ den ca 500 m (uppför och utför backen) 
       - precis där utförsbacken sluter går Kanngjutargränd 
       in till vänster 
        - kör 75 m och du är vid huvudentrén. 
 
       
Har du problem att hitta fram så ring Ulrik på 0707 – 87 37 57 så lotsar han dig fram.  
 
 
 

Vägbeskrivning fr E18 västerifrån 



När då åker på E18 från Enköping och närmar dig Stockholm 
- Då du närmar dig Järfälla sänks hastigheten från 110 till 90 km/h 
 - efter någon km sänks hastigheten till 70 km/h 
  - efter några hundra finns en avfart till hö 
   - ta den 
    - du kommer upp till en jättestor rondell  
     - kör in i den och ta första avfart till höger 
      - du kör ca 100 m och kommer in i en rondell 
       - ta första avfart till höger 
        - du kör ca 100 m och kommer till en rondell 
         - kör rakt igenom den 
- Du kör nu på väg 275, Bergslagsvägen 
 - du kör ca 4 km och passerar några trafikljus 
  - sedan kommer du till en stor rondell (Hässelbyrondellen) 
   - ta 2:e avfarten till hö 
                                - sväng sedan direkt till vänster in på Grimstagatan 

- följ Grimstagatan 700 m 
  - sväng hö in på Kangjutargränd 
   - du har Grimstaskolan rakt framför dig. 

       
Har du problem att hitta fram så ring Ulrik på 0707 – 87 37 57 så lotsar han dig fram. 
 
 
 
 

Parkering 
 
OBS. Skolparkeringarna är betalparkeringar som kostar 5 kr/tim eller 30 kr/dygn. 
Det går endast att betala med mobilen. 
På gatorna är det gratis att stå. 
Det finns P-hus vid Vällingby centrum som man får stå i 4 tim gratis. 
 
Se bifogad karta om parkering 
 


