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Upplands-Väsby - Skokloster (ca 9 mil körning) 

 

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!  

Nära starten finns en bemannad OKQ8 med 98 oktan 

 

• 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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Upplands-Väsby (Mc Donalds Glädjen) - Skokloster 

 

Start: McDonald's, Truckvägen 24, 194 52 Upplands Väsby, vid Glädjens Trafikplats 

Kör ut från McDonald´s parkeringen, direkt ut mot ”stora vägen” 

(åk INTE innervägen på Truckvägen norrut förbi bilfirmorna) 

Vänster ut på Stockholmsvägen vid väjningsplikt 

Lägg dig direkt i högerfilen på Stockholmsvägen 

Höger Vallentuna vid trafikljusen, in på Vallentunavägen 268 

Efter detta kan man behöv försöka stanna till höger någonstans och samla ihop bilarna 

Vägen byter namn till Väsbyvägen 268 

Vänster Sälna 4 

Höger Frösunda 13 där vägen tar slut, in på Markimvägen 

Vänster Kimsta, in på Kimstavägen 

Rakt fram vid Stopplikt 

Höger Arlanda 5  

Rakt fram vid Stopplikt 

Andra avfarten, rakt fram, i rondell mot Sundsvall, Uppsala, Stockholm 

Kör på bron över Arlandaleden i vänsterfil 

Rakt fram Märsta / Arlandastad N V  

Tredje avfarten, vänster, i rondell mot Märsta / Arlandastad N V, in på Måbyleden 

Passera under E4an 

Tredje avfarten, vänster, in rondell in på Bristagatan mot Karlsberg 

Passera igenom industriområde 

Höger vid trafikljus där vägen tar slut (vid OKQ8 på höger sida), in på väg 263 

Rakt fram vid trafikljus 

Andra avfarten, rakt fram, i rondell mot Sigtuna på väg 263 

Efter detta kan man behöv försöka stanna till höger på vägen en bit upp i backen och samla 

ihop bilarna 

Andra avfarten, rakt fram, i rondell mot Sigtuna 7 på väg 263 

Andra avfarten, rakt fram / svagt vänster, i rondell på väg 263 
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Vänster Til / Munkholmen in på Märstavägen 

Vägen byter namn till Stora Gatan 

Vänster i fyrvägskorsning inne i Sigtuna vid Busstorget, in på Stora Malmgatan 

Vägen byter namn till Strandvägen 

Vägen byter namn till Hamngatan vid Våfflan Hamnkorg och Bar (ligger på kajen till vänster) 

Vänster vid Stopplikt där vägen tar slut, in på Stora Gatan 

Rakt fram vid väjningsplikt, mot Hotellslinga, fortsätt på Stora Gatan 

Vägen byter namn till Manfred Björkquists Allé 

Vägen byter namn till Sjudargårdsvägen 

Vänster vid väjningsplikt där vägen tar slut, in på Bilbyvägen 

Vänster vid Stopplikt där vägen tar slut, in på väg 263 

Korsa den öppningsbara bron vid Erikssund 

Vänster Enköping / Skokloster (väg 263) vid Stopplikt där vägen tar slut 

Höger mot Skokloster, in på Skoklostervägen 

Följ Skoklostervägen hela vägen ner till Motorcafé Skokloster Macken och tillhörande 

parkering. 

Mål!  
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https://goo.gl/maps/UXr19JsJfPavsVaV6  

https://goo.gl/maps/UXr19JsJfPavsVaV6

