
Färdnoter Kustvägen mellan Köpingarna (Söderköping till Nyköping) 
2017-07-01 

 

Start vid Söderköpings Brunn 

0  Ta höger ut från parken, första vänster och sedan höger före OKQ8 

0,5 Vänster vid trafikljus ut på E22 

2 Ta vänster in på väg 210, skyltat S:t Anna och Stegeborg 

4 Ta vänster mot Stegeborg 

18 Håll vänster mot Slottsruin 

19 Framme vid första färjan. 

Vi får inte alla plats på en tur, men den ska gå dubbeltur om det behövs. De som kommer över i 

första omgången väntar på övriga på andra sidan. 

 

19 Kör av färjan och uppför backen. 

21 Vänster mot Östra Husby 

27  Vänster och sedan höger mot Östra Husby i två korsningar relativt tätt efter varandra 

31 Vänster mot Östra Husby 

34 Ta höger mot Östra Husby vid T-korsning 

42 I Östra Husby, ta vänster mot Jönåker. 

42 Vid stoppskylt, korsa vägen rakt fram 

48 Framme vid färja två. 

Här borde vi komma med allihopa om det inte är ovanligt mycket folk. 

 

48 Kör av färjan och uppför backen 

49 Vid stoppskylt, håll höger mot Jönåker 

51 I T-korsning, ta höger mot Nävekvarn 

52 I T-korsning, ta vänster mot Nävekvarn och håll sedan höger 

64 I Nävekvarn, håll höger mot hamnen. Fikastopp! Eller promenad om du fortfarande är mätt? 

 

64 Kör tillbaka uppför backen 

80 Ta höger mot Oxelösund 10 

83 Kör rakt fram mot Oxelösund/Nyköping (INTE ut på motorvägen!) 



83 Sväng höger mot Oxelösund 7 

86 Håll rakt fram mot Centrum 

88 Rakt fram mot Centrum 

90 Håll vänster mot Hamnen 

91 Ta höger mot Hamnen 

92 Sväng vänster in på långtidsparkeringen i Gamla Oxelösund 

Dags för besök på Skärgårdsmuséet! 

 

92 Ta höger ut från parkeringen och kör tillbaka vägen vi kom 

93 Håll vänster i rondellen 

94 Kör ut på motorvägen mot Nyköping 

105 Rakt fram i rondellen 

 

I nästa rondell skiljs våra vägar. Valfri hemresa.  

 

Tack för idag! 

 


