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Vill man ta bussen till och från New York Dance så finns det en busshållplats med 
busskur på andra sidan Fjelievägen. Busshållplatsen heter Lund Klosters Fälad. Det 
finns övergångsställen och trafikljus där man ska över vägen. Det finns fler hållplatser 
i närheten. 

 
Figur 1 Här ser man Fjelievägen, busshållplats, byggnaden med vår dansstudio och Matthuset. 
 

 

Här är huset med vår dansstudio som ligger nere i källaren. Man kommer dit från en 
ingång med trappa eller en ingång med ramp + hiss. Vill du använda hissen så ring 
073-996 74 74 så låser vi upp. På innergården finns parkering för bilar och cykelställ.  

 
Figur 2 Innergården med två ingångar, parkering och cykelställ (bakom bilarna i bilden). 
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Detta är vår ingång med trappa. Det är alltid öppet när vi är här. 

       
Figur 3 Här är ingången med trappa. Den har 10 steg. För att komma dit passeras först tre steg.  
 
                
Ingången som nås med ramp är låst men vi öppnar när du ringt oss.  Tillsammans tar 
vi sedan hissen och går in genom dörren till en av våra dansstudios som heter Stora 
salen. 

        
Figur 4 Här finns en ramp som lutar 7-9% fram till ingången. 

            

 
Figur 5 I entréhallen finns en hiss som är 170 cm lång och 110 cm bred. 
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Vi har flera rum för personal och besökare. I entréhallen finns en lobby.  Väntrummet 
har bord, stolar och soffa. 

     
Figur 6 Vi har en lobby med receptionsdisk. I väntrummet finns bord, stolar och soffa. 

     
Vi har omklädningsrum för herrar och damer. De har låsbara skåp, dusch, bastu och 
toaletter.  

    
 

                                           
Figur 7 Låsbara skåp.  Det finns dusch och bastu. Toaletterna är 125 cm långa och 160 cm breda. Utanför 

omklädningsrummen finns toaletter med måtten 140 cm x 160 cm. 
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Vi har fyra dansstudios som heter Stora salen, Lilla salen, Mini salen och Mellan 
salen. Vi har även ett läxrum och Relax rum. 
 

         
Figur 8 Stora salen och Lilla salen. 

 

          
Figur 9 Minisalen och Mellan salen 

   

                                               
Figur 10 Våra läxrum och relax rum 


