
SL informerar

Tryggare resa med tunnelbanan
Följ med på en kostnadsfri seniortur!

Visste du att du kan beställa gratis ledsagning 
på alla tunnelbanestationer? Ledsagaren 
hjälper dig att hitta på stationen eller byta till 
ett annat färdmedel. 

Detta är exempel på hur SL har förbättrat 
tillgängligheten under de senaste åren.  
Det och mycket mer vill vi berätta om för dig! 
Därför bjuder vi in dig som är över 65 år  
till gratis informationsturer i tunnelbanan.  
På turen får du konkreta tips på hur du reser 
tryggare och säkrare med tunnelbanan och 
vilken hjälp du kan få av personalen. Till 
exempel får du veta hur du passerar spärren 
med rollatorn. Vi berättar också om vår 
tillgänglighetsgaranti. Med den kan du bland 
annat få hjälp att komma vidare på din resa om 
hissen inte fungerar.

Turen tar cirka en timme. Efteråt bjuder vi på 
kaffe och du har möjlighet att ställa frågor.

Välkommen med din anmälan senast den 16 april. Först till kvarn gäller! 

Danderyds sjukhus  Onsdag 18 april   
 Turerna startar klockan 9.15 och klockan 10.45. Samling i biljetthallen vid  
 utgången mot Danderyd sjukhus. 

Odenplan Fredag 20 april  
 Turerna som utgår från Odenplan inkluderar studiebesök på de nya  
 pendeltågsstationerna Stockholm Odenplan och Stockholm city. Start  
 klockan 13.15 och 14.45. Samling i biljetthallen vid utgången mot Odenplan.  

Tekniska högskolan  Måndag 23 april  
 Turerna som utgår från Tekniska högskolan inkluderar ett studiebesök på  
 Roslagsbanan. Start klockan 13.15 och 14.45. Samling i biljetthallen vid  
 utgången mot Drottning Kristinas väg/Valhallavägen.

Gullmarsplan  Fredag 27 april  
 Turerna som utgår från Gullmarsplan inkluderar byte till tvärbanan. Start klockan  
 11.00 och 12.30. Samling i biljetthallen vid utgången mot Gullmarsplan.

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig till sl.bokning@releasy.se eller via telefon 013-495 61 20 på 
vardagar klockan 09 – 17. Ange ditt namn, vilken tur du vill följa med på (plats, datum och klockslag), 
ditt telefonnummer och om du använder ett gånghjälpmedel.

Anmälan 
krävs!

Välj något av följande tillfällen:

Deltagare vid en av de tidigare turerna.


