
Så här hittar du  
till rätt cykelrum

Vasakronan erbjuder två olika typer av cykelrum. 
Cykelrum Bas är kostnadsfri. Cykelrum Plus är 
en betaltjänst med valbara tillägg för tork- och 
omklädningsrum. 

Läs mer om vad det innebär på:  
vasakronan.se/cykelservice-sergelhusen

Oavsett vilket rum du ska parkera din cykel i så 
är infarten via Sveavägen 10c. Cykla en bit ner 
i lastfaret, entrén hittar du till höger strax där 
lastfaret börjar slutta nedåt. Använd Accessy för 
att komma in till cykelrummen.

För att komma in i Cykelrum Bas, gå rakt fram 
när du kommit in i entrén. För att komma till  

ditt kontor behöver du gå ut samma väg igen,  
ut på Sveavägen för att sedan ta din vanliga  
kontorsentré.

För att komma in i Cykelrum Plus, ta till vänster 
när du kommit in i entrén och led in cykeln  
genom glasdörren. Omklädningsrum och tork-
rum ligger nere till höger. 

För att komma till ditt kontor kan du välja att 
gå ut samma väg som du kom in, eller använda 
hissarna som går upp på Malmskillnadsgatan 13 
eller Sveavägen 4.

Cykla lugnt! 

Hissar och trappor,  
utgång  
Malmskillnadsgatan 13  
och Sveavägen 4

Sveavägen 4
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Omklädningsrum  
Betaltjänst

Torkrum  
Betaltjänst

Sveavägen 10c 

Cykelinfart via garageporten  

på Sveavägen 10c. Öppna porten  

med Accessy-appen.



How to find  
the right  
bicycle storage

Vasakronan offers two different forms of bicycle 
storage. Bicycle Storage Basic is free. Bicycle 
Storage Plus is a paid service with extra options  
for drying and changing rooms.

Read more at:  
vasakronan.se/cykelservice-sergelhusen

Regardless of which storage option you use,  
the entrance is via Sveavägen 10c. Continue for a  
short while through the delivery entrance. The door  
to the bicycle storage is on the right, just where  
the delivery entrance starts to slope downward.  
Use Accessy to enter.

To reach Bicycle Storage Basic, continue straight 
ahead when you come in. To get to your office,  
you need to go out the way you came in, back to 
Sveavägen, and then use the usual office entrance.

To reach Bicycle Storage Plus, turn left when you 
come in and walk your bicycle through the glass doors. 
The changing and drying rooms are to the right.

To get to your office, you can go out the way you 
came in, or use the lifts that are connected to 
Malmskillnadsgatan 13 and Sveavägen 4.

Happy trails!

Lifts and stairs to 
Malmskillnadsgatan 13 
and Sveavägen 4
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Sveavägen 10c 

Bicycle entrance via the garage  

door to Sveavägen 10c. Open the  

door with the Accessy app.


