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BESÖKSINFORMATION
Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli finns på plan fem, Västra Ågatan 16, Uppsala. Här nedan
hittar du information om förbundskansliet:

Parkering
Svenska Kyrkans Unga har ingen parkeringsplats tillgänglig för besökare. Kansliet ligger centralt
i Uppsala invid Fyrisån, ca 600 meters promenad från centralstationen och 250 meter från
Stora torget.
Entré
Byggnaden är öppen vardagar mellan 7.00 och 19.00. Huvudentrén ligger mot trottoaren vid
Västra Ågatan. Precis utanför entrén är det några trappsteg. För att nå hiss direkt från markplan
passeras huvudingången tio meter söderut till en järngrind. Gå in i gränden ca 35 meter till en
dörr i markplan. Inne i huset efter ca fem meter på höger sida finns hissen.
Kontakta förbundskansliet innan ditt besök om du har behov av hjälp eller kommer efter 19.00
eller under en helg.
Hiss och trappor
Hiss finns från entréplan (se ovan) med en dörr som är 80 cm, bredden inne är 107 cm bred och
140 cm djup. Hissen har dörröppnare både utanför och inne i hissen samt akuttelefon.
Hissknappen finns placerad 100 cm ovan golvet på vänster sida om hissdörren vid plan två och
fem samt på höger sida vid plan tre. Utgången vid plan fem sker från motsatta sidan som
ingången från plan tre men samma sida från hissingången från plan två. Vid ingången direkt
från Västra Ågatan 16 är det flera trappsteg och en ca 30 meter lång hall innan hissen nås från
plan tre. Härifrån går det att gå via en trappa till plan fem.
Ingång till Svenska Kyrkans Unga
När du kommer till plan fem finns det skyltar till Svenska Kyrkans Unga och Sensus, vilka vi
delar lokal med. Dörren in till Sensus är öppen 07.00–19.00 och Svenska Kyrkans Ungas
förbundskansli nås rakt fram efter en korridor på ca 15 meter. Vid Svenska Kyrkans Ungas dörr
finns en ringklocka på vänster sida om dörren på ca 120 cm höjd.
Toalett
Direkt inne i Sensus lokaler finns det en RWC till höger om ingången samt en mindre toalett.
Dörröppningen till RWC:n är 90 cm, fritt utrymme kring toaletten är 30 cm respektive 60 cm
på sidorna och ca 100 cm framifrån. Inne på Svenska Kyrkans Ungas kansli finns två mindre
toaletter i kapprummet till höger direkt innan för dörren.
Dofter och rökning
Starka dofter, pälsdjur och andra allergiframkallande ämnen ber vi om att ni undviker på
förbundskansliet. Lokalerna är självklart rökfria, dock kan det finnas risk att rökning sker vid
ingången från gränden på plan två och letar sig upp när fönstren står öppna på kansliet.
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Kost och allergier
All mat som Svenska Kyrkans Unga eventuellt bjuder på i samband med besök är helt
vegetarisk. Meddela förbundskansliet i förväg om behov av specialkost. Meddela även om
luftburen allergi vid besök på förbundskansliet.
Hörslinga
Mobil hörslinga finns tyvärr inte på förbundskansliet.
Kontakt
Kontakta oss gärna om du har synpunkter eller frågor. Maila till unga@svenskakyrkan.se eller
ring oss på telefon 018-640 640.

