Praktisk information på EnviLoop:s utbildningar
Tid
Vi inleder våra kursdagar med frukost kl. 9 för att sedan starta utbildningen kl. 9:30.

Plats
Kurserna hålls i våra lokaler på Divisionsgatan 12 i Västerås.

Anmälan
Anmälan till våra kurser genomförs enklast genom att fylla i uppgifter på vår hemsida.
Du kan även anmäla dig via telefon 021-105645 eller via e-post till kurser@enviloop.se.

Återbud
Eventuella återbud ska vara oss tillhanda senast två veckor före kursstart, annars debiteras halva
kursavgiften. Om återbud lämnas senare än en vecka före kursstart debiteras hel avgift, vilket även gäller
om kursdeltagare uteblir utan att meddela detta i förväg.

Betalningsvillkor
Kursavgiften faktureras respektive deltagares företag efter genomförd kurs, under förutsättning att ingen
annan överenskommelse finns. Betalningsvillkor 30 dagar gäller.

Hitta till EnviLoop
Vårt kontor hittar du på området Hässlö nära Mälarens strand öster om Västerås. Vår adress är
Divisionsgatan 12 och om du kommer till Västerås med tåg eller buss är det enklast att ta en taxi till oss,
vilket tar ca 10 minuter från tågstationen. För dig som kommer med bil kan det vara bra att känna till att
vissa äldre GPS:er har svårt att hitta vår adress. Ställ in din GPS på ett lägre nummer på Divisionsgatan
och ta hjälp av vår vägbeskrivning och kartan nedan.
Vi utgår ifrån att du kommer från E18:
Ta av från E18 mot Stockholm Västerås flygplats vid Hällamotet.
Du åker nu söder ut på Hässlögatan och kommer att se flygplatsen på din vänstra sida.
Strax efter du har passerat flygplatsen svänger du höger in på Väderleksgatan.
Ta sedan vänster in på Hamregatan och du kommer att passera mellan ett bostadsområde på
din högra sida och fotbollsplaner på din vänstra sida.
När du åkt förbi fotbollsplanerna ska du svänga vänster in på Eskadergatan. Det är skyltat mot
Hamre ridskola och Edströmska MFT. Du får nu bromsa ner till 30 km/h och ser hästhagar på
din högra sida. Snart pekar en skylt mot Edströmska MFT och Training Partner in till vänster,
men du fortsätter på Eskadergatan som böjer av till höger.
Tredje avtagsvägen till vänster efter böjen är Divisionsgatan och där är det även skyltat mot
EnviLoop.
Du följer nu denna mindre väg upp för backen och vid vägens slut finns en infart med grind som
tar dig in till EnviLoop:s gula kasern.
Parkera gärna din bil på den asfalterade planen upp till vänster och ring sedan på porttelefonen
vid glasentrén så öppnar vi.
Välkommen!
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