VÄGBESKRIVNING TILL LJUSKÖN FRÅN SÖDERKÖPING

VÄGBESKRIVNING TILL LJUSKÖN FRÅN NORRKÖPING

* Välj väg E22

mot

KALMAR

SÖDERKÖPING

* Om din bil är utrustad med trippmätare, nollställ denna vid den
fyrfiliga vägens övergång till vanlig tvåfilig väg.Söder om Norrköping
* Sväng vänster mot

MEM

STYRSTAD

TÅBY

Trippmätar- * Fortsätt E22
genom Söderköping mot Norrköping
ställning
km
* Om din bil är utrustad med trippmätare, nollställ denna mitt på
0,0
bron över Göta kanal.
4,5

* Håll därefter omedelbart till höger och följ vägen som går
intill kyrkan
* Framme i

TÅBY

* Följ skylt

Å8

följ skylten mot

Ö HUSBY

Ö HUSBY

* Sväng höger mot
* Sväng höger igen mot

Ö HUSBY 20

* Framme i

TÅBY följ skylten mot

* Följ skylt

Å8

Ö HUSBY 16

5,1

9,0
7,3

* Följ inte någon av skyltarna
MEM eller
5

Å5

Ö HUSBY

Å5

10,1

14,2
Å4

* Följ skylt
Å4

11,0

14,8
* Följ gul skylt

LUNDBY 1

MEM 5eller

Ö HUSBY
Kör rakt fram mot

Kör rakt fram mot

* Följ gul skylt

0,5

11,2

* Följ inte någon av skyltarna

* Följ skylt

Trippmätarställning
km
0,0

LJUSKÖN 3

LUNDBY 1

LJUSKÖN 3

* Håll därefter till vänster i första vägskälet
* Håll därefter till vänster i första vägskälet

12,5

16,4
LJUSKÖN

LJUSKÖN

13,4

17,5
* Håll därefter till höger hela tiden

* Håll därefter till höger hela tiden
* Kör förbi röd ladugård DALBY med en trafikspegel utanför och
fortsätt genom skogen.
LJUSKÖN 2
* Du kommer ut i öppen terräng och ser rakt fram en röd ladugård
samt Ljusköns gula mangårdsbyggnad på en höjd vid sjön.
Med vänlig hälsning och varmt välkomnande:
Birgitta Lindberg Joakim Ljungqvist
GPS Juskön 4 61030 Vikbolandet
Om du mot förmodan ändå skulle komma fel
är vårt telefonnummer 0125 - 41018.
Mobil Joakim 0735241139
Mobil Birgitta 0735421018

* Kör förbi röd ladugård DALBY med en trafikspegel utanför och
fortsätt genom skogen.
LJUSKÖN

14,3

* Du kommer ut i öppen terräng och ser rakt fram en röd ladugård
samt Ljusköns gula mangårdsbyggnad på en höjd vid sjön.

15,9

18,4

20,0
Med vänlig hälsning och varmt välkomnande:
Birgitta Lindberg Joakim Ljungqvist
GPS Juskön 4 61030 Vikbolandet
Om du mot förmodan ändå skulle komma fel
är vårt telefonnummer 0125 - 41018.
Mobil Joakim 0735241139
Mobil Birgitta 0735421018

