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Studium flyttar 
till Lindholmen
Våra lokaler på Styrmansgatan ska renoveras. Därför flyttar 
all verksamhet som idag finns i Majorna till tillfälliga lokaler på 
Lindholmen. Efter sommaren kommer du att ha dina lektioner i 
ett hus som heter Äran, med adress Diagonalen 6.

Busshållplats

Äran



Vi flyttar under sommaren

Du har lektioner som vanligt
Flytten sköts av personalen på skolan, och det mesta kommer att flyttas under 
sommaren. När utbildningarna börjar igen i augusti kommer alla att ha sina 
lektioner i lokalerna på Lindholmen.

Vi ska vara på våning 3 och 4
Det här kommer att finnas på de olika våningarna:

 » Våning 3: Vård och omsorg och Stödassistent.

 » Våning 4: SFI och Gruv. Här finns också expeditionen, kurator och studie- och 
yrkesvägledare, rektorer och administration. På våning 4 hittar du också elev-
köket där du kan värma och äta din lunch.

Vägbeskrivning
Buss: Närmsta hållplats heter Lindholmen. Här stannar busslinjerna 16, 31, 45, 
58, 99 och X1. 

Gå förbi Pressbyrån och in på området. Gå rakt fram på gångvägen Hypoteksga-
tan, som går ner mot vattnet. Fortsätt tills du kommer till kajen och ta höger.  Vi 
finns i samma byggnad som Älvstrandens bibliotek. Vår ingång är till vänster om 
bibliotekets.

Färja: Du kan ta färjan från Lilla Bommen, Stenpiren, eller Klippan till Lind-
holmspiren. Du kan ta med cykel på färjorna. Färjan med nummer 286 från 
Stenpiren är gratis.

Gå runt vattnet, till huset med Älvstrandens bibliotek. Vår ingång är till vänster 
om bibliotekets.

Bil: Följ skyltarna till Campus Lindholmen. Du kan parkera på till exempel den 
stora parkeringen eller parkeringshuset bakom Backa Teater. 

Följ gångvägen Hypoteksgatan ner till vattnet, ta höger. Vi finns i samma bygg-
nad som Älvstrandens bibliotek, ingång till vänster om bibliotekets.
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