
INFORMATION INFÖR WIZKID! FOR ENGLISH, LOOK BELOW! 

Dörrarna öppnar klockan 18.00. Första akt börjar cirka kl. 20.00. 

BILJETTER 

- Ingen försäljning sker på plats. 

- Biljetten kan skrivas eller visas direkt i mobilen.  

HITTA DIT 

Med SL (Stockholms lokaltrafik) 

- Både bussar och pendeltåg stannar vid Älvsjö station som är  

Stockholmsmässans närmsta granne. Du tar dig enklast och snabbast till  

Stockholmsmässan med pendeltåg. Pendeltåget från Stockholm City mot 

Älvsjö station avgår 8-14 gånger i timmen och tar endast 10 minuter. När ni har 

anlänt på Älvsjö Station ska ni gå ca 300m, gå längst Älvsjö Broväg mot mässvägen, 

Adress: Mässvägen 1, Älvsjö. Planera din resa här  

 

Med bil 

- Enklast kör du E4/E20 och följer skyltarna mot Mässan/Älvsjö.     

 Se våra parkeringsplatser här  

Efter konserten: Pendeltåget går hela kvällen fram till strax efter klockan 02, med 

avgång varje tolv minuter senare in på kvällen. 

VAD FÅR TAS MED IN? 

- Snacks/mindre godis, 

- jackor/kavajer,  

- små kameror  

- väskor som är mindre än ett A4-papper 

FÖRBJUDET ATT HA MED: 

https://sl.se/sv/
https://sl.se/sv/
https://www.stockholmsmassan.se/sitecore/content/stockholmsmassan-old/root/infor-ditt-besok/parkering?sc_lang=sv-se
https://www.stockholmsmassan.se/sitecore/content/stockholmsmassan-old/root/infor-ditt-besok/parkering?sc_lang=sv-se


Paraply, mat och dryck/alkohol, vapen, pyroteknik, väskor som är större än ett 

A4papper, professionella video- och systemkameror med objektiv över 55 mm, 

ljudinspelningsutrustning. 

GARDEROB 

- Det finns en begränsad garderob för enbart jackor! 

BAR OCH MAT 

- Bar finns i lokalen och kommer att vara öppen under kvällen  

- Försäljning av snacks kommer ske 

- Mat kommer INTE att serveras och är INTE tillåtet att tas med!  

RÖKNING 

- Rökning får endast ske utanför arenan. 

- Om du går ut under konserten kan du inte gå in igen! 

FUNKTIONSNEDSATT-PLATSER 

- Då enbart ståplatser erbjuds, är inte lokalen anpassad för 

funktionsnedsatta.  



————————————————————————————————— 

INFORMATION IN ENGLISH! 

 

Doors open at 18.00, first act starts at 20.00. 

TICKETS 

- The tickets cannot be bought on spot 

- The tickets can be printed or shown directly from your phone. 

DIRECTIONS 

Public transport 

- Both buses and commuter trains stop at Älvsjö station, which is the 

nearest station. You get to the Stockholmmässan easiest and fastest by 

commuter train. The commuter train from Stockholm City towards Älvsjö 

station departs 8-14 times per hour and only takes 10 minutes. When you 

arrive at Älvsjö Station, you should walk about 300m before getting to the 

location, walk along Älvsjö Broväg towards Mässvägen.  Address: 

Mässvägen 1, Älvsjö. Plan your trip here Drive 

- Easiest way is to drive along E4 / E20 and follow the signs towards 

Mässan /   Älvsjö. See our parking spaces here 

After the concert: The commuter train runs all evening until shortly after 02:00 AM, 

with departure every twelve minutes later in the evening. 

ALLOWED ITEMS  

- candy/ snacks 

- jackets 

- smaller cameras  

- smaller bags 

FORBIDDEN ITEMS: 

https://sl.se/sv/
https://www.stockholmsmassan.se/sitecore/content/stockholmsmassan-old/root/infor-ditt-besok/parkering?sc_lang=sv-se


Umbrellas, food and drinks, weapons, pyro, bigger bags, professional DSLR's and 

sound recording equipment. 

WARDROBE 

- There is a limited wardrobe for coats and jackets! 

BAR AND FOOD 

- Inside the arena you will find bar, it will be open during the event. 

- Snacks will be sold on spot 

- Food will NOT be served and is forbidden in the arena 

SMOKING 

- You can only smoke outside the arena premises. 

- If you leave the concert for a smoke, you are not allowed back in! 

DISABILITY SEATS 

- Only standing tickets are available, therefore is no disability seat 

available. 


