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Vägbeskrivning till Pettersberg. 
 

 
För att hitta till Pettersberg med bil är det enklaste att skriva in PETTERSBERG SCOUTSTUGA, 
Norra Sorunda i en GPS eller i programmet Google Maps på en dator. Då får man fram en bra 
vägbeskrivning eftersom Pettersberg Scoutstuga är inlagt som en belägenhetsadress i ett centralt 
register. 
 
Nedan finns två vägbeskrivningar, den ena från Globen (via väg 73) och den andra från Bredäng (via 
E4), båda tagna från Google maps, men lite redigerade för att passa pappret. 
 
Numera är det skyltat från Hemfosavägen, se bilderna på de sista sidorna. 

Vi vill hålla goda relationer med våra grannar och vill därför att Ni visar extra stor hänsyn och kör sakta 
och försiktigt utmed hela vägsträckan. Tänk extra på att det dammar kollosalt sommartid och anpassa 
farten därefter. 

Det är även viktigt att köra försiktigt för Er egen skull eftersom vägen tidvis är dålig med hål och ibland 
med stora stenar uppe på vägbanan. Det är risk att bilen far illa om Ni kör vårdslöst! 
 
Vintertid är vägen plogad av vägföreningen men det finns ett par partier där man bör ta det varligt och 
det är överfarten över ån, efter soptunnorna när man åker mot stugan, och det är den långa backen 
uppförsbacken därefter som kan vara knepiga. 

Parkering: 
Vägen slutar på vår parkering.  
Det är en skarp brant ner från parkeringen mot huset  så var försiktiga när ni parkerar om ni kör ut till 
stugan i mörker. 
 
Stanna uppe på parkeringen med bilen om det inte är absolut nödvändigt att köra ner. 

Kör absolut INTE ut på gräsytan nere vid huset. Vår och höst håller gräsytan definitivt inte att köra på. 

 
Kommunala färdmedel: 
Det går bra att åka buss till Västerby skola från Västerhaninge eller Tumba. 
Alternativet är pendeltåg från Stockholm Central, via Västerhaninge, till Hemfosa alternativt 
Segersäng. 
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Vägbeskrivning till Pettersberg. 
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