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VÅR-RULLEN MED CCS ÖST 2020 

Stafsjö – Sigridslund på småvägar 

Ca 89 km, 1 timme 40 minuter 
 

 

Sväng höger ut från rastplatsen Stafsjö, i riktning mot Stavsjö 

Efter ca 1 km kommer vi till en T-korsning, ta vänster mot Nyköping 34 

Efter ca 3 km svänger vi vänster mot Virå 6/Jaktmarkerna 

Efter 10 km kommer vi till en fyrvägskorsning som ser lite udda ut. Vi ska rakt 

fram. 

6 km senare tar vi vänster mot Forssjö 16 

Ganska direkt delar sig vägen. Vi tar höger mot Forssjö 16 

Efter 15 km tar vi höger mot Forssjö 1 

Framme vid Forssjö svänger vi höger mot Nyköping 54 

Efter 4 km kommer vi till en stoppskylt. Vi tar höger mot Nyköping 51 
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Efter bara några hundra meter, vid Stenta, tar vi vänster mot Valla 7 

Efter 8 km kommer vi fram till rv55 och en stoppskylt. Vi ska rakt fram. 

Efter 4 km tar vi höger mot Sköldinge 5 

Ytterligare 4 km senare är vi åter framme vid rv 55 och en stoppskylt. Återigen 

kör vi rakt fram. 

Efter 1 km, sväng höger mot Vadsbro 11 

Efter 5 km håller vi mot Vadsbro 8 

Efter ytterligare 7 km håller vi åt höger mot Vadsbro 

När vi kommit igenom Vadsbro håller vi höger mot Nyköping 38 

Efter några 100 m håller vi vänster mot Stäringe 9/Blackstaby 1/Vingård 1 

Efter 4 km tar vi vänster mot Stäringe 3 

Ytterligare 2 km tar vi höger mot Stäringe 

Vi passerar en bondgård, se upp för det kan vara mycket grus på vägen. 

Efter 1 km tar vi vänster mot Årdala 7 

Efter 7 km når vi en T-korsning vid Årdala Kyrka: 

 

Ta vänster om du ska med till Sigridslund, som syns borta till vänster. 

Följ skyltarna dit. 

 

Ni som avbryter här tar höger och kommer då ut till väg 53. Tack för 

idag! 
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