
 

Praktisk information  
 

Samhällsvetenskaplig fakultetskonferens 19-20 april 2012 
Luleå tekniska universitet 

 

Allmän information 
Konferensen äger rum på LTU, A-huset, hörsal 109. 
Ingången är uppskyltad med trottoarpratare. 

Från flygplatsen till LTU eller hotellet 
Transporten från Luleå Airport till LTU eller hotellet sker med bäst med flygtaxi. 
Ange avstigning  A-huset, ingång A1 om du åker direkt till Campus i annat fall Elite Stadshotellet. 
 
Från hotellet till LTU 
Du går till Smedjan, vilket tar ca 2 minuter och därifrån tar du buss 4 mot Porsön. Du stiger av på 
hållplats Universitetsentrén.  
På andra sidan gatan till vänster ligger ett stort tegelhus, det är A-huset där konferensen äger rum. Du 
går in ingång A1 och en liten bit in i korridoren hittar du hörsal A109.  
Bussen tar inte kontanter men du kan betala med kort. 
Lämplig avgångstid från Smedjan till Porsön torsdag 19 april:10 00 och 10.30. 
 
Om du väljer att åka taxi från hotellet till Campus den 19 april kan du boka taxi på 0920-10 000 eller 
0920-66 666. Avstigning A-huset, ingång A1. 
 
Från LTU till Luleå Airport 
Transporten från LTU till Luleå Airport också bäst med flygtaxi. Ange påstigning   
A-huset, ingång A1. 
Bokning av flygtaxi görs i samband med flygbokningen eller direkt på 0920-10 000 eller 0920-66 666. 

Hotellrum 
Hotellrum är reserverade och bokade på Elite Stadshotellet för natten mellan 19 och 20 april. 
 
Förhinder 
Om du får förhinder och inte kan delta i konferensen eller någon måltid du anmält dig till är vi 
tacksamma om du meddelar det till konferenssamordnaren. 

 

Användbara telefonnummer 
Konferenssamordnare Meit Levin 0920-49 16 22, 072-231 76 15 
Taxi                             0920-10 000, 0920-666 66 
Elite Stadshotellet               0920-27 40 00 
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