Cykla i Högsby kommun
vår - sommar – höst

15 mil/fyra etapper

Etapp 1: Högsby - Fågelfors – Fagerhult 4,5 mil.
Ta väg 34/37 mot Oskarshamn. Cykla 2,5 kilometer längs denna väg och sväng sedan mot Drageryd. När du når Valåkra kan du
välja att fortsätta rakt fram eller cykla ner till det vackert belägna gravfältet vid Emåns strand. Efter besöket kan du fortsätta att
cykla vid åkanten och snart kommer du fram till Drageryd. Denna by är känd som den bäst bevarade radbyn i Småland. Vid stora
vägen sväng vänster och snart kommer du till Blankan. Vid korsningen sväng vänster mot Fågelfors och Forsaryd.
Passera kraftverket och sväng omedelbart till höger, vägen svänger åt vänster och 100 meter längre fram kommer du till
asfaltsväg. Här svänger du till höger och vid bron i Trånshult tar du den lilla grusvägen till vänster mot Mörtsjön.
Följ en smal skogsväg längs Moråravinen, som erbjuder fantastisk utsikt över Mörtsjön. Snart kommer du till ravinens botten, men
håll vänster vid alla skogsvägar. Du följer ravinens botten ett stycke och vid skyltning ta vänster vid vadstället. Nu har du cyklat
16,5 km.
Efter att du har passerat bäcken (Morån) delar sig stigen, du tar vägen till vänster och kämpar dig uppför backen. Håll nu höger vid
korsningarna tills du når korsningen "Jaktmossen, Lundtorp", där cyklar du till vänster mot Jaktmossen.
Vid nästa korsning svänger du till höger där det står Stora Vägen och snart når du asfaltsvägen i Fågelfors, där du svänger höger.
Cykla några 100 m fram och här upp till vänster går en liten väg till Fågelfors hembygdsgård. Om du väljer att fortsätta din färd,
cykla fram till bruket (fabriksområdet) och här viker du av mot Virserum.
Ett trevligt besöksmål är Fågelfors Hattateljé där det finns en hatt för alla, och AnnKatrin Fransson är glad att hitta något som
passar dig. Ring för öppettider. Telefon: +46 (0)491-51599, +46 (0)70-593 72 87.
Efter ditt stopp i Fågelfors cyklar du mot Virserum, efter 7 km på asfaltsväg tar du vänster mot Sadeshult. Sadeshult Säteri med
anor från 1700-talet har en intressant historia och ligger naturskönt.
Du cyklar förbi godset på framsidan och när du når de röda byggnaderna tar du upp till höger, ta även höger uppe på backkrönet
mot Axebovägen.
Följ nu den slingrande grusvägen fram till vägskälet där det står Skirenvägen. Men här tar du vänster mot Axebo kvarn.
Axebo kvarn var under sekelskiftet en blomstrande liten by med en kvarn, snickeri och tändsticksfabrik.
Men nu vilar ett stilla lugn över trakten och i bäcken finns endast lite rester av kvarnen.
Du cyklar nu rakt fram i korsningen upp mot Axebo. Här kan du ta dig ett bad i Axebosjön, men då får du ta till höger istället
några 100 m, snart kan du se sjön på vänster sida.
Väl uppe i Axebo ta till höger och följ nu vägen fram tills du når Skälsbäck och asfaltsväg. Innan du fortsätter mot Fagerhult gör
ett besök på Skälsbäcks skolmuseum och övernatta i de trevliga gamla lärarbostäderna. På området finns café, lokalt hantverk,
utställningar och från skolan utgår vandringsleder. Vill du boka rum ring: +46 (0)70-384 69 62 eller +46 (0)481-713 27.
Vid korsningen ligger vägen till Fagerhult till vänster. Håller du ögonen öppna kan du i nästa branta backe hitta en sten som
berättar om åren med hungersnöd i detta område. Etappen slutar i Fagerhult.
Innan samhället ligger Välenbadets camping och en vacker badplats.
Från Fagerhult kan du också cykla mot Ringhult och besöka Ringhults borg från 1200-talet. Väl framme finns informationstavla
som beskriver borgens historia. Tillbaka i Fagerhult kan du besöka hembygdsgården och proviantera.
Högsby-Fågelfors 2 mil.
Fågelfors-Fagerhult 2,5 mil.

Etapp 2: Fagerhult - Björkshult - Aboda Klint 6 mil.
Fagerhult-Björkshult (över Övraholm-Emmaus-Hauges) 20,5 km. Björkshult-Aboda 30,5 km
Från Fagerhult cyklar du ut mot väg 37, tag höger och efter några 100 meter tag vänster mot Uddaryd. Vid avfarten till Uranäs ta
till höger, vid nästa y-korsning ta till vänster.
När du når asfaltsvägen ta till vänster och snart passerar du avfarten Björkå som leder till Emmaus. Här kan du göra fina fynd av
möbler, kläder och allehanda ting. Fortsätt nu grusvägen fram, du passerar Ekholma, även avtagsvägen mot Uranäs men när du
kommer till skylten Kulltorp ta till vänster. Här mitt i skogen hittar du Hauges miljöhytta känd i hela Sverige. Här kan du se hur
det är gjort och du är säker på att hitta något att ta med dig på din resa. Öppet enligt överenskommelse. Tel. + 46 (0)73-0306820.
När du når asfaltsvägen ta till höger mot Björkshult. I Björkshult kan du cykla ner till Leela Retreat - för bokning av rum, telefon
+46 (0)481-70300. Du kan också ta ett uppfriskande dopp i Björkshultsjön.
Fortsätt mot Grönskåra, efter 100 m sväng vänster in på den gamla vägen. Snart är du åter ute på stora vägen och ta då till vänster
och fortsätt till Grönskåra.
Även i Grönskåra kan du bada, proviantera och göra ett besök på Isabogården som är en hembygdsgård med stora samlingar. I
stora korsningen ta vänster och sen höger till Kösebo. Efter Kösebo kommer du till en Y-korsning där du svänger höger så är du
snart ute på stora vägen. Tag nu till vänster vid asfaltsvägen. Ett par km senare svänger du vänster till Bjershult.
Här kommer du att passera Skoga glasbruksruin och lite längre finns ett mycket trevligt rastställe vid Badebodaån. Här vid
Strömsholm kan du skönja ruinerna av det gamla handpappersbruket från 1700-talet och vill du övernatta finns det ett vindskydd
alldeles vid strandkanten.
Fortsätt nu mot Bjershult (Bjärshult) där du till höger kan se stora växthus. Sväng av från vägen och njut av färska tomater i alla
former som du här kan fynda.
Fortsätt nu till Sinnerbo och vid korsningen ta grusvägen till höger mot Aboda Klint (inte ut på asfaltsvägen). Vill du cykla på
asfalt ta då stora vägen till Allgunnen och vidare till Aboda Klint. Men grusvägen är kortare och roligare.
Ta inte av mot Aboda by, utan fortsätt rakt fram tills du når den asfaltsvägen och där tar du höger till klinten. Övernattning i detta
område är i Sinnerbo Bygdegård, tel: +46 (0)491-230 18 eller +46 (0)70-678 33 02 eller boka en av stugorna på Aboda Klint,
information på www.abodaklint.com.
Att få en stor gädda på kroken ur sjön Allgunnen blir ett minne för livet och en god middag till kvällen.
På Aboda Klint kan du fika och äta gott och kanske följa någon av vandringslederna som delvis går genom naturreservatet.
Nästa etapp börjar i samhället Allgunnen som du lätt kommer till genom att cykla nerför backen vid Aboda, och vid stora vägen ta
till vänster sväng vänster några km.

Etapp 3: Aboda – Värlebo 2,5 mil.
I Allgunnens samhälle ta till höger mot Sandbäckshult. Denna etapp kommer verkligen att ge dig några riktiga naturupplevelser.
Det finns nästan ingen bebyggelse, så det är viktigt att köpa vad du behöver i förväg.
Efter drygt 10 km anländer du till Flasgölerums naturreservat, som består av skog och våtmarker i anslutning till Alsterån. Här
finns många sällsynta växter och intressanta insekter. Den består av stora ängar som tidigare använts för odling av foder och där
man nu försöker att återskapa vissa av dessa områden.
Du kommer att passera ytterligare ett naturreservat som heter Getebro och när du kommer till skylten Barnebo, sväng vänster.
Cykla vägen fram mot en Y-korsning där du möts av två imponerande stenmurar. Dessa byggdes under kriget som
nödhjälpsarbete. Ta höger rakt in mellan murarna och cykla till nästa korsning där du tar vänster till Böta Kvarn. Håll vänster vid
nästa korsning, sedan höger vid skylten till Värlebo. Du kommer nu att passera reservatet Rumshorvavägen som utgörs av ett
bokskogsbestånd där många träd är över 200 år gamla. Snart kommer du till en asfaltsväg där du tar vänster och cyklar genom
Värlebo och ut till stora vägen. Detta avslutar etapp 3.
Bötterums hembygdsgård (5 km) är ett mycket sevärd besöksmål. Men då måste du ta av från leden till vänster vid stora vägen, för
cykelleden går nu rakt över vägen och upp mot Sibbetorp och Fliseryd.

Etapp 4: Värlebo - Högsby 2,7 mil.
Ute på stora vägen, cyklar du rakt över mot Sibbetorp och Fliseryd. Här följer du asfaltsvägen tills du har passerat Sibbetorp och i
Mjölerum tar du till vänster direkt efter skylten till Ramshult. Nu kommer en trevlig, slingrig grusväg och efter 9 km kommer du
fram till en korsning där du tar vänster och fortsätter att cykla mot vägen som går mellan Ruda och Fliseryd. Vid detta vägskäl tar
du vänster och här passerar du Bankebergs herrgård och ta höger till Ekhults gård. Följ nu vägen utan att ta av på de korsande
vägarna och drygt 2 km fram korsar du Emån på en träbro. Nu delar sig vägen, ta höger och cykla fram till en Y-korsning.
Ryssängsvägen går rakt fram, men du ska ta till höger och vid nästa korsning sväng vänster. Cykla nu rakt fram tills du når en
korsning som är som ett K. Håll rakt fram och följ vägen rakt fram tills du når asfaltsvägen. Då är du framme vid Nybygget. Cykla
nu till höger ner mot Berga gård, där den vackra Emådalen breder ut sig och snart är du framme i Högsby. Du kan handla i
Högsby, Fågelfors, Fagerhult och Grönskåra.
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