VEIBESKRIVELSER KURSSTED
GLASSPAPER OSLO
Brynsveien 12, 0667 Oslo
Offentlig transport: Nærmeste T-banestasjon er Brynseng T-banestasjon, herfra tar det ca. 3 min å
gå til Glasspaper sine lokaler. Følgende linjer fra sentrum til Brynseng T-Banestasjon:
4 – Bergkrystallen, 2 – Ellingsrudåsen, 3 – Mortensrud
Man kan også ta bussrute 21 til Helsfyr, herfra ca 10 minutters gåtur til Brynsveien 12.
Parkering: Det er parkering på egen parkeringsplass, her er det først til mølla som gjelder. Kjør forbi
selve kontorbygget (Brynsveien 12) og til høyre inn på gruslagt plass. Her vil du finne P-plasser merket
Glasspaper (langs tregjerdet). For å bruke parkeringsplassen, skriv ut kursbekreftelsen din og legg den
i frontruten. Biler uten gyldig parkeringstillatelse vil bli fjernet for eiers regning.

GLASSPAPER BERGEN
Sandbrogaten 5, 5003 Bergen
Offentlig transport: Fra nordsiden av Bergen, gå av på Bradbenken busstopp.
Fra sørsiden av Bergen, gå i fra bybanen eller ta bussen til Bryggen.

Parkering: Vi har dessverre ikke kundeparkering utenfor bygget.
Anbefalt parkering enten i Rosenkrantz parkeringshus (154,- +), eller under Radisson Blu hotellet
(217-225,-) på Bryggen.

GLASSPAPER TRONDHEIM
Strandveien 43, 7042 Trondheim
Flybussen: Bussen stopper på Buran. Derfra er det gangavstand til kontorlokalene. Ta til høyre når
du går av bussen, gå forbi butikken ved bussholdeplassen, rundt hjørnet på bygningen og inn

Mellomveien. Følg denne gaten og gå inn i Anders Buens gate, 4 vei til venstre. Følg denne til
enden, gå under togundergangen. Gå rundt bygningen til hovedinngangen.
Fra Solsiden, Nedre Elvehavn: Gå forbi parkeringshuset Solsiden og forbi NAV-bygget og til
rundkjøringen. Gå under undergangen og følg Strandvegen og gå inn veien Reina, på høyre side.
Bygget ligger rett foran deg.
Fra sentrum: Buss nr.3-Lade. Bussholdeplass Dora. Ta til høyre når du går av bussen og følg
veien til den svinger, ta til høyre inn Strandvegen. Ta så første vei til venstre inn Reina og
bygningen ligger foran deg.

GLASSPAPER STAVANGER
Maskinveien 15, 4033 Stavanger (Evry sine lokaler)
https://www.evry.com/no/kontakt/norge/stavanger/stavanger/

ÅLESUND DATA
Kongens gate 20, 6002 Ålesund – sentralt i Ålesund sentrum.
Link til kart

AOF AGDER
Tollbodgata 5, 4611 Kristiansand S – kurslokalene er sentralt i Kristiansand sentrum.
Link til kart

