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ADRESSE OG FIND VEJ 
 
Vores adresse er Solrød Center 33, 2680 Solrød Strand.  
 
Vores kontor ligger tæt ved Solrød Strand station (S-tog og bus) og motorvejsafkørsel 30 
på Køge Bugt motorvejen. 
 
Vi er på første sal over butikken Skoringen, og vi er nabo til butikken Meny. Hvis du 
kommer med offentlig transport til Solrød Strand station, skal du gå mod Matas og Meny, 
så kommer du i retning af vores lokaler. Det tager ca. 1 minut på gåben fra stationen. Når 
du kommer til Meny, skal du gå mod parkeringspladsen ad en lille sti mellem Meny og 
Skoringen (se den stiplede linje på kortet herunder). 
 
Du kommer op til vores lokaler ad en udendørs trappe på den side, som vender ud mod 
parkeringspladsen.  
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Offentlig transport 
S-tog 
Der er 100 meter til Solrød Strand S-togsstation (1 minut på gåben). S-togslinjerne A og E 
kører til Solrød Strand station. 
 
Bus 
Der er flere buslinjer til Solrød Strand station, bl.a. 120, 215, 220 og 246. Du kan se på 
www.Rejseplanen.dk hvilken bus, du kan tage med. 
 
Regionaltog 
Der er 7 km til Køge Nord station, hvorfra hurtigtoget til København og til Fyn/Jylland 
afgår.  
 
Der er 9 km til Køge station. Herfra er der forbindelser med regionaltog til hele landet.  
 
 
I bil 
Når du kommer i bil, skal du af ved afkørsel 30 (Solrød Nord) fra Køge Bugt motorvejen. 
 
Af nedenstående kortudsnit fremgår parkeringsregler i og omkring Solrød Centret. Der er 
gratis og ubegrænset parkering på parkeringspladser markeret med blå. Der er 3 timers 
gratis parkering på parkeringspladser markeret med lilla.  
 
Gældende parkeringsregler fremgår ligeledes af skiltene på parkeringspladsen. 
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