
Vägbeskrivning till Källhagens Gård, Källhagsvägen 8 i Hemfosa 
 
 
Från Södertälje 
 
Kör av mot Nynäshamn och kör mot Nynäshamn förbi Hall och genom Vårsta. Vid Rosenhill 
tar du av vänster mot Hemfosa. Fortsätt denna väg (utan att svänga av) ca 8 km, du kommer 
fram till en 4 vägskorsning där det står Hemfosa rakt fram (ni kör rakt över Sorundavägen).. 
Kör ca ytterligare 5 km, du är framme vid järnvägsövergången i Hemfosa. Kör över järnvägen 
och direkt höger, ta första vägen upp till vänster (skarp sväng mellan rött litet hus och stor gul 
”Herrgård”) upp för lilla grusbacken förbi rött hus med gärdesgård. Vår infart till höger efter 
skogen med skylt Källhagens Gård och St Hipopolyt samt en grön soptunna med stor 8 på står 
vid infarten. Du har hagar till vänster samt en rundcorall och skog till höger =vår infart. Kör 
rakt fram och upp för backen till huset (stallet är rakt fram). 
 
 
Från Stockholm via E4 söderut  
Ta avfarten mot Tumba och kör mot Tumba och Vårsta, i Vårsta tar ni vänster i rondellen mot 
Nynäshamn. Vid Rosenhill tar du av vänster mot Hemfosa. Fortsätt denna väg (utan att 
svänga av) ca 8 km, du kommer fram till en 4 vägskorsning där det står Hemfosa rakt fram (ni 
kör rakt över Sorundavägen). Kör ca ytterligare 5 km, du är framme vid järnvägsövergången i 
Hemfosa. Kör över järnvägen och direkt höger, ta första vägen upp till vänster (skarp sväng 
mellan rött litet hus och stor gul ”Herrgård”) upp för lilla grusbacken förbi rött hus med 
gärdesgård. Vår infart till höger efter skogen med skylt Källhagens Gård och St Hipopolyt 
samt en grön soptunna med stor 8 på står vid infarten. Du har hagar till vänster samt en 
rundcorall och skog till höger =vår infart. Kör rakt fram och upp för backen till huset (stallet 
är rakt fram). 
 
 
Från Nynäsvägen via Västerhaninge, Tungelsta  
 
Kör väg 73 mot Nynäshamn, tag av mot Västerhaninge och håll mot Tungelsta. Kör höger 
efter skolan mot Södertälje. När hastigheten ökar till 70, strax därefter sväng vänster mot 
Spångbro (Sorundavägen), kör denna väg en bra bit, ca 8 km. När ni kommer fram till 4-
vägskorsningen i Västerby, sväng vänster mot Hemfosa (skyltat).  Efter ca 5 km kör över 
järnvägsövergången i Hemfosa och direkt höger, ta första vägen upp till vänster (skarp sväng 
mellan rött litet hus och stor gul ”Herrgård”) upp för lilla grusbacken förbi rött hus med 
gärdesgård. Vår infart till höger efter skogen med skylt Källhagens Gård och St Hipopolyt 
samt en grön soptunna med stor 8 på står vid infarten. Du har hagar till vänster samt en 
rundcorall och skog till höger =vår infart. Kör rakt fram och upp för backen till huset (stallet 
är rakt fram). 
 
OBS! 
Även om GPS och andra vägbeskrivningar säger något annat så är det BARA via 
Sorundavägen man numera kommer till Hemfosa. Alla andra vägar är avstängda med bommar 
tyvärr. Så gå efter denna vägbeskrivning för att slippa komma vilse. 
 
 


