Motor Stockholm Road Book

Tungelsta – Tullgarns Slott (ca 9 mil körning)
via Slingerbulten

OBS! INNAN KÖRNING
•

Motor Stockholm tar inget ansvar alls för detta dokument, eller för eventuella följder av användning
av detta dokument. Allt sker på egen risk.

•

Läs på denna road book samt hemsidor om dit ni ska. Detta så att era förväntningar är rätt.

•

Kom i tid till startplatsen.

•

Ät stadig frukost innan!

•

Ta med vatten att dricka under dagen! Ta även med stöd-mat om du tror du behöver det.

•

Kom till start med fulltankad bil!
Vid starten finns en Gulf automatstation

•

Se till att alla har mobiltelefonnummer till ledarbilen
Ta med GPS och jaktradio om du har

OBS! UNDER KÖRNING
•

Ha koll på bilen bakom dig! Den är DITT ansvar.
STANNA och vänta in den vid korsningar, rondeller etc så att bilen bakom ser vart du tar vägen.

•

DU är ansvarig för din egen gaspedal och körning.
Kör som du tycker är lagom för dig, bilen framför kommer att vänta in dig vid behov.

•

Om du vill köra lite långsammare, lägg dig längre bak.
Vill du köra mer aktivt, lägg dig längre fram.
Ansvarsfull omkörning är tillåten om du känner att du hamnat fel.
(Ja, det är omvänt mot vad vissa lär ut, men det fungerar bra om ALLA stannar och väntar in vid
korsningar)

•

Det kan finnas fel i road booken, oförutsedda vägarbeten och annat.
Det är en del av äventyret, lös det i så fall under resan

•

Om du kommer vilse. Det finns en del gatunamn, orter och platser nämnda i road booken så att man
kan sikta på dessa och åter följa instruktionerna därifrån. Om du inte lyckas hitta tillbaka och följa road
booken, ta dig själv till nästa pausplats så ses ni där.

•

Gott humör och positiv inställning är obligatoriskt.
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Gulf Tungelsta – Tullgarns Slott
Start: Gulf Tungelsta, Södertäljevägen 19, Tungelsta
Sväng höger ut från Gulf på Södertäljevägen
Vänster vid Tungelsta pendeltåg station, in på Allévägen
Första avfarten, höger, i rondellen in på Stavsvägen
Andra avfarten, rakt fram, i rondellen fortsätt på Stavsvägen
Andra avfarten, rakt fram, i rondellen fortsätt på Stavsvägen
Höger Landfjärden 9 / Tungelsta 7
Vänster Stockholm 34 / Nynäshamn 25 / Landfjärden 6 / Söderby Brygga 2 vid väjningsplikt
Passera bro över Väg 73, mot Söderby Brygga / Landfjärden / Häringe Slott
Höger Landfjärden 6 / Häringe Slott 4
Fortsätt rakt fram på Nynäsvägen, som byter namn till Landfjärdsbacken
Höger Grödby 6 / Segersäng 3 in på Segersängvägen
Rakt fram mot Segersäng / Grödby, passera bro över Väg 73
Håll skarpt höger inne i Segersäng (bara skyltat med ”skarp sväng pilar”), fortsätt på
Segersängvägen
(Om du kommer ner till stationen / parkering / vändplan har du missat denna sväng)
Korsa järnvägsövergången
DIREKT EFTER sväng höger, fortsätt på Segersängvägen
Höger Tungelsta 16 där vägen tar slut vid väjningsplikt, in på Sorundavägen
Följ Sorundavägen
Rakt fram mot Tungelsta vid Västerby Café och Trädgård
Följ Sorundavägen
Vänster Södertälje 30 där vägen tar slut vid Stopplikt, in på väg 257, Södertäljevägen
Höger Södertälje 18 där vägen tar slut vid Stopplikt
Följ väg 257
Vid Rosenhill finns möjlighet till fika och tanka, men begränsat med parkering för bilar (mer
utrymme för MC)
Vänster Nynäshamn 36 vid Stopplikt vid Rosenhill, in på 225 Nynäsvägen
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Höger Snäckstavik 4 / Kagghamra Tomtområde 1
Vänster Snäckstavik 1 vid Stopplikt
Följ Skansundet (finns möjlighet till fika vid Eldtomta Café på höger sida)
Tag färjan över Skansundet
Följ Skansundet rakt fram
Vänster Nyköping 48, vid väjningsplikt
Vänster Tullgarn Slott 2
Följ vägen fram till parkeringen
Mål!

Ett alternativ är att härifrån följa kusten och Utflyktsvägen (väg 219) ner till Nyköping,
alternativ att åka in till Trosa (men där kan det vara ont om parkering sommartid).
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https://goo.gl/maps/UKr6Bo7CSHwA5mat5
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