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Välkommen till Batteri Kommunikation AB
Vi hoppas du skall trivas hos oss under dina kursdagar.
I denna folder hittar du information kring din kurs. Har du några ytterligare
frågor eller önskemål, kontakta någon av oss på Batteri. Välkommen!

Säkerhet
Nödutgångar finns i båda ändar av våra lokaler samt i det lilla s.k. Intervjurummet. Bakom lärarpodiet är den närmsta dörren för utrymning av kurslokalen. Återsamlingsplats vid utrymning är hörnet Södra vägen/Berzeliigatan.

Öppettider
Måndag till fredag mellan klockan 08.30-17.00. Kurserna är oftast mellan
klockan 09.30-16.30, titta på din Bekräftelse för ev. avvikelser.

Medicin
I vårt lilla kök i hallen finns ett mindre urval av apoteksvaror såsom Alvedon,
plåster, bandage, Första hjälpen.

Fika och lunch
Morgonfika med fralla serveras ca. klockan 10.30 och eftermiddagsfika med
kaka eller glass ca. klockan 15.00. Lunch är mellan 12.30-13.30.

Paraplyer
Om det regnar ute är du välkommen att låna ett paraply i vår hall.

Meddelande
Meddelande till kursdeltagare kan skickas till:
e-mail: info@batteri.se
Telefax: 031-711 25 45
Internet
Vill du surfa ut på internet eller kolla din webbmail, gör du det på kursdatorerna, de är alltid uppkopplad i vårt trådlösa nätverk.

Taxi
Vill du beställa Taxi så be någon av våra medarbetare att förbeställa så att
du får Taxi vid rätt tidpunkt. Det går annars bra att ringa till Taxi Göteborg
som har nummer 031-65 00 00 eller Minitaxi 031-140 140.
Spårvagn och buss
Precis utanför dörren ligger spårvagnshållplatsen Berzeliigatan och 100
meter bort ligger Korsvägen som är knutpunkt för spårvagnar och bussar.
Där finner du de anknytningar och linjer du söker över hela Storgöteborg.

Telefon
På väggen i hallen och köket. Du måste trycka 00 för linje ut.

Flyg
Göteborgs flygplats heter Landvetter Flygplats. Den ligger ungefär 20 km
från city. Flygbussar går till/från Korsvägen och tar ca. 25 min.

Telefax
Vill du faxa så lämna ditt meddelande till någon av våra medarbetare, så
hjälper de dig att faxa det.

Tåg
I slutet på Södra vägen tar man sig via Fredsgatan till Brunnsparken, där finns
Centralstationen i Göteborg, ungefär 1 km eller 10 minuters gångavstånd.

Parkering
Parkering görs närmast i Lorensbergsgaraget (6kr/h) eller billigast på Gamla
Ullevi samt Hedens parkeringsplatser med ca. 5-10 minuters gångavstånd.

Shopping
Du befinner dig nära Avenyn i Göteborg, där finns ett bra urval av butiker.
Vill du till shoppingkvarteren så följer du Avenyn ner till huvudgatorna för
shopping som är Kungsgatan, Fredsgatan och Östra Hamngatan.

Hotell och övernattning
Batteri har avtal med Panorama Hotel. Det är ett affärshotell ett stenkast
från oss på Batteri. Som kund till Batteri kan du bo för 884 kronor (exkl.
moms) inkl. frukost vilket är mycket förmånligt. Boka direkt på 031-767 70 00.

Teater, bio och nöjen
Be om tips och råd. Vi har flertalet bra kontakter för biljetter och inträde på
såväl teatrar, restauranger som nattklubbar.

