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Stäket – Mälaren – Fjärdhundraland - Landsberga Gård – Uppsalatrakten 

– Kimsta - Markin - Bogesund – Skärgården – Glassvillan  

(Ca 30 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. 

 

• Denna tur lämpar sig för MAXIMALT 7 bilar 

 

• 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!  

Det finns en Ingo på Rotebroleden som även har 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) 

 

• Var effektiv vid pauserna. Fokus är på körning idag. 

 

• 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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Sammanfattning Etapper & Pauser 

 

Start & Paus 0 

Samling - 09:00 - 09:10  

 

Startadress: Parkeringen vid Hemköp i Stäket, Skarprättarvägen 36-38, 175 77 Järfälla 

McDonalds finns intill. 

OBS! OKQ8 automatbensinstationen som fanns här tidigare är riven. 

Förargenomgång 09:20  

Avfärd - senast 09:30 rullar bilarna i väg 

 

Etapp 1 - Stäket - Landsberga Gård 

2 timmar - 09:30 - 11:30 – ca 120 km 

Måladress: Landsberga Gård, Biskopskulla Landsberga 5, 749 63 Örsundsbro 

 

Paus 1 - Lättare lunch & WC - https://www.landsberga.se/  

Landsberga Gård - 45 minuter - 11:30 - 12:15 

 

Etapp 2 Landsberga Gård - Circle K Arninge 

(tyvärr bitvis lite sämre kvalitet på asfalten) 

2 timmar - 12:15 - 14:15 – ca 100 km 

Måladress: Antennvägen 2, 187 66 Täby 

 

Paus 2 - WC, tankning, ev korv eller liknande - https://www.circlek.se/station/22185  

Circle K Arninge - 15 min - 14:15 - 14:30 (98 oktan finns) 

 

Etapp 3 - Circle K Arninge - Glassvillan Djurö 

2 timmar - 14:30 - 16:30 – ca 70 km, två färjor påverkar tiden 

Måladress: Glassvillan, Bredviksvägen 1, 139 74 Djurhamn 

 

Paus 3 – Smörgåsar och glass - https://glassvillan.se/  

 

Glassvillan Djurö 16:30 -> (stänger 18:00) 

WC finns. 

 

Hemfärd 

Fri hemfärd från Glassvillan på Djurö. 

Flera ställen för middag finns på vägen tillbaka mot t.ex. Vaxholm, men kan kräva bordsbokning 

https://www.landsberga.se/
https://www.circlek.se/station/22185
https://glassvillan.se/
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Road book Kungsängen - Landsberga Gård 

START – Hemköp / McDonalds parkeringen Stäket 

Kör ut från parkeringen och sväng höger på Skarprättarvägen 

Ta andra avfarten i rondellen (rakt fram) in på Enköpingsvägen 

Ta andra avfarten i Kungsängsrondellen (rakt fram) 

Kör rakt fram vid trafikljusen  

 

Ta andra avfarten (rakt fram) i Tibblegårdsrondellen, vid OKQ8,  

mot Enköping och Bro 

Efter rondellen kan man stanna till höger längs vägen och samla ihop bilarna efter 

trafikljuset vid behov. 

Ta andra avfarten (svagt vänster) i Kockbackarondellen 

Ta tredje avfarten (vänster) i Finnstarondellen mot Ådo och Lindormsnäs 

Ta första avfarten (höger) i Jurstarondellen mot E18 

Vänster mot Bålsta vid väjningsplikt 

Ta första avfarten (höger) i Kalmarrondellen  

mot E18 Enköping och E18 Stockholm in på Södra Bålstaleden 

Ta andra avfarten (rakt fram) i Dragetrondellen mot E18 

Kör rakt fram på bron över E18, vägen byter namn till Håbo Häradsväg 

Vid stopplikt ta vänster in på väg 269 mot Sigtuna 15, Håtuna 2 

Fortsätt rakt fram mot Skokloster, vägen byter namn till Sigtunavägen (263) 

Vid stopplikt, sväng höger mot Enköping 26, in på Enköpingsvägen (263) 

Höger mot Hjälsta 8, Fribergh 9 (ca 1 km efter Övergrans Kyrka) 

Följ Hjälstavägen rakt fram genom flera korsningar 

Vid stopplikt, svänger höger på väg 55 mot Uppsala 28 

Direkt därefter, vänster mot Långtora 9, Biskopskulla 6 

Vänster mot Enköping 12 

Höger mot Lådö 8 

Vid stopplikt (vid rött hus med trädgård) sväng höger 

Direkt därefter, vänster mot Lådö 6, Rotbrunna 2 

Vänster Lådö 4 
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Vid stopplikt (vid husvagnsförsäljning i Lådö) korsa rakt fram över RV70 

(vi kan behöva stanna och samla ihop bilar efter detta på en asfaltstyta till höger) 

Höger Fjärdhundra 17 inne i Bredsdal 

Vänster Fjärdhundra 9 

Höger Fjärdhundra 4 

Vänster Fjärdhundra 

Höger Enköping 20 / Fjärdhundra 3 vid Stopplikt, in på RV70 

Vänster Heby 19 / Fjärdhundra 1, in på Stora Vägen 

Rakt fram vid Stopplikt, mot Fjärdhundra / Torstuna 

Höger Torstunaby 8 

Vänster Österunda 9 / Torstuna 8 

Höger Torstunaby 3 

Håll vänster i korsning (EJ mot Valsbrunna) 

Rakt fram vid Stopplikt mot Örsundsbro 15 

Passera Torstuna Kyrka 

Höger Örsundsbro 8 

Höger Långtora 5 / Äggbod 2 (vid Nysätra Kyrka) 

Korsa bro över å 

Framme vid Landsberga Gård 
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https://goo.gl/maps/uCWozokbiehKPMgz6   

https://goo.gl/maps/uCWozokbiehKPMgz6


Motor Stockholm Road Book 

© Motor Stockholm .se 2021 

Road book Landsberga Gård – Circle K Arninge 

Ut från huvudparkeringen Landsberga Gård tillbaka samma håll som vi kom från (riktning 

nord / öst) 

Korsa bro över å strax efter Landsberga Gård 

Höger Örsundsbro 8 där vägen tar slut vid Nysätra Kyrka 

Passera under 55:an  

Rakt fram vid väjningsplikt mot Uppsala 23, därefter igenom Örsundsbro samhälle 

Höger Uppsala 22 

Ta påfarten ut på 55:an, höger vid stopplikt 

Höger Balingsta 3 / Wiks Slott Konferens 7 

Höger Vik 6 / Balingsta 2 / Wiks Slott Konferens 6 

Rakt fram Dalby 9 

Vänster Uppsala 14 

Höger Uppsala 11, där vägen tar slut vid väjningsplikt 

Vänster Uppsala 9 in på Lurbovägen 

Höger Skarholmen 3 / Sunnersta 2 där vägen tar slut vid väjningsplikt. In på Vårdsättravägen 

Vägen byter namn till Granbergsvägen 

Höger mot Stockholm / Märsta där vägen tar slut vid väjningsplikt 

Passera över Flottsundsbron 

Höger mot Stockholm 65 / Märsta 28 där vägen tar slut vid stopplikt, in på väg 255 

Vänster Alsike 6 

Rakt fram Knivsta 3 vid fyrvägskorsning, in på Trunstavägen 

Vänster (riktning mot Norrtälje, vid vägarbete inne i Knivsta), in på Greddelbyleden 

Rakt fram i rondellen vid Ica Kvantum 

Höger Noors Slott / Särsta, in på Gredelbyvägen 

Vägen byter namn till Forsbyvägen 

Rakt fram i fyrvägskorsning 

Rakt fram Husby 4 

Höger Husby 4, i Odensala, in på Brobyvägen 

Vänster E4 / Flygplan symbol där Brobyvägen tar slut vid stopplikt 
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Vänster E4 / Flygplan symbol vid väjningsplikt, in på Måbyleden 

Passera under E4:an 

Första avfarten (höger) i rondellen, mot Norrtälje / Almunge / Arlanda 

Passera över Arlandaleden 

Andra avfarten i rondellen (rakt fram) mot Roserberg 

Rakt fram vid Stopplikt mot Kimsta 

Vänster Kimsta 4 

Rakt fram vid Stopplikt, in på Kimstavägen 

Vänster Frösunda 8, in på Markimvägen 

Höger Vallentuna 9 / Frösunda 6, in på Lindholmsvägen 

Höger Vallentuna 8 vid väjningsplikt 

Andra avfarten (rakt fram) i rondell, stanna kvar på Lindholmsvägen 

Första avfarten (rakt fram) i rondell mot Centrum, in på Smidesvägen 

Ta tredje avfarten (vänster) i rondell, mot Stockholm in på väg 268 / Lindholmsvägen  

Ta andra avfarten (rakt fram) i rondell, mot Stockholm, in på väg 264 / Arningevägen 

Följ väg 264 

Ta första avfarten (rakt fram) i rondell mot Stockholm, fortsätt på väg 264 

Ta första avfarten (rakt fram) i rondell mot Stockholm, fortsätt på väg 264 

Ta andra avfarten (rakt fram) i rondell mot Arninge, fortsätt på väg 264 

Ta andra avfarten (rakt fram) i rondell mot Arninge C, fortsätt på väg 264 

Ta första avfarten (höger) i rondell, sväng in på Circle K och parkera. 
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https://goo.gl/maps/8X5Y8xVG45cT7vB8A  

  

https://goo.gl/maps/8X5Y8xVG45cT7vB8A
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Road book Circle K Arninge – Glassvillan Djurö 

Kör ut från Circle K området 

Första avfarten (höger) i rondellen på väg 264 

Passera rakt fram igenom trafikplatsen över E18, ta väg 274 mot Vaxholm 

Höger mot Bogesund / Naturreservat in på Pålsundsvägen 

Höger vid stopplikt vid Circle K in på 274 Stockholmsvägen, mot Centrum 

Vägen byter namn till Kungsgatan 

Följ skyltar mot Färja / Gustavsberg / Rindö 

Ta färjan mot Rindö 

Kör vidare på väg 274 / Rindövägen 

Andra avfarten (rakt fram) i rondellen 

Ta färjan mot Gustavsberg  

Fortsätt väg 274 / Värmdövägen 

En bit efter Värmdö Kyrka finns en större ficka till höger där man kan samla ihop bilarna efter 

färjorna. 

Passera genom Hemmesta på väg 274 

Andra avfarten (rakt fram) i rondellen på väg 274 

Andra avfarten (rakt fram) i rondellen på väg 274 

Första avfarten (rakt fram) i rondellen på väg 274 

Andra avfarten (vänster) i rondellen efter Shell, in på väg 222 Stavsnäsvägen mot Stavsnäs / 

Djurö 

Passera över Strömma Kanal på väg 222 Stavsnäsvägen 

Passera över Djuröbron på väg 222, vägen byter namn till Sollenkrokavägen 

Rakt fram Sollenkroka 1, vid AutoExperten verkstad på höger sida 

Därefter ligger Glassvillan på höger sida innan Sollenkroka 
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https://goo.gl/maps/nSGpx8gdb5HToWsz5 

 

https://goo.gl/maps/nSGpx8gdb5HToWsz5

