


VALLERSTATUREN, 15 alt 20 km

Svårighetsgrad: Grön Tidsåtgång: 1-2,5 h Höjdmeter: 10 m

Lättcyklat, ca 15 km 

Cykelturen börjar vid turistbyrån vid Stadshuset. Cykla 

Trädgårdsgatan mot Östra Drottninggatan och tag vänster. På 

höger sida av Östra Drottninggatan finns cykelbana. Cykla under 

järnvägen och tag därefter höger vid (1) Mossbanegatan. När 

Mossbanegatan möter Gamla vägen cyklar du över till cykelbanan 

till vänster och följer sedan cykelbanan under gamla E3:an. Cykla 

därefter till höger om Lidl och upp på cykelbanan till höger om 

Skogstorpsskolan. När du har passerat Skogstorpsområdet ser 

man (2) Matildelunds förskola på vänster sida. När du kommer 

fram till till Hagaby ridskola tar cykelbanan slut och du får 

därför korsa vägen och fortsätta på höger sida mot Hörsta. Följ 

asfaltvägen där vägen svänger i en 90 graders kurva. Innan du 

kommer fram till Hörsta ser man en vacker gammal stenvalvbro 

på höger sida. På vänster sida i Hörsta by ses två gamla 

skolbyggnader på vänster sida. Framför den äldsta, en byggnad 

som nu tjänar som blåbandslokal ligger resterna efter (3) Hörsta 

kapell. Därefter svänger du höger och korsar E:20 på en bro över 

vägen. Vi fortsätter asfaltsvägen mot Vallersta by. Här finns flera 

sevärdheter. På höger sida strax efter en liten backe ligger (4) 

Vallerstakällaren. Här finns några bord och bänkar och den som 

har något att äta med sig kan rasta här. Sedan går färden vidare 

utefter Vallersta bygata. Efter några hundra meter kommer man 

fram till (5) Vallerstasmedjan. Efter ytterligare femtio meter ser 

man (6) Vatte sten på vänster sida av vägen. Vid Vatte sten vänder 

vi cyklarna och åker tillbaka. När du är framme vid motorvägen 

går en väg in till höger. Följ skyltningen ”Minnessten”. På vänster 

sida av vägen finns en sten med (7) inskription. Fortsätt därefter 

grusvägen söderut. Efter några hundra meter finns en skylt som 

anger att det är en enskild väg och att motorfordonstrafik är 

förbjuden. Cykla denna väg fram till motorvägsundergången. Kör 

rakt fram och till vänster om Sickelsta gård. Vid asfaltsvägen tar 

du höger och åker mot Kumla. Korsningen vid gamla E3:an kan 

stundtals vara tättrafikerad. Var försiktig vid överfarten. En bit 

in på Västra Drottninggatan finns en cykelbana på vänster sida. 

Använd denna för att återvända till Kumla torg.

En längre och mer krävande väg, ca 20 km 

Vid Vatte sten kan du välja en väg tillbaka som innebär en lite mer 

ansträngande cykling men samtidigt en större naturupplevelse. 

Vi åker tillbaka till Vallerstakällaren. Här går en grusväg ner till 

höger. Utefter vägen på vänster sida löper en stenmur. Vi följer 

den tills den tar slut och tar därefter åt höger och strax därpå 

åt vänster upp mot Baggetorp. Vägen går genom en vacker 

blåbärsskog och mynnar ut i ett öppnare landskap med en större 

gård. I Baggetorp svänger vi vänster och följer vägen fram till 

skogen. Vägen delar upp sig på två ställen och leder fram till olika 

gårdar. Håll hela tiden till vänster. När vägen andra gången viker 

av mot höger fortsätter du på en liten skogsstig rakt fram i skogen 

(sträckan fram till Munkastigen är några hundra meter och tidvis 

besvärlig att färdas på). Här blir underlaget gropigt på grund 

av rötter och här och var kan det vara lite sankt. Om du har en 

mountainbike är det inga problem, annars rekommenderar vi att 

du leder cykeln över detta parti. Efter ett litet tag blir det brantare 

och så småningom när man kommer upp till ett gammalt hygge 

möter man en skogsväg med lite bättre beläggning. Håll till 

höger och snart är du framme vid Munkastigen. När du kommer 

fram till (8) Munkastigen svänger du åt höger och efter några 

meter delar sig vägen. Rakt fram fortsätter Munkastigen men du 

cyklar till vänster på (9) S:t Olofs källeväg. Här och var är vägen 

gropig och i ett sandigare parti kan det vara lite svårcyklat. En 

bit in på vägen på höger sida kan man bese en (10) fångstgrop. 

Vägen går genom omväxlande skogspartier med både mossar och 

lingonmarker. Vid en större vändplan svänger man vänster och 

cyklar till vänster om en bred kraftledningsgata mot motorvägen. 

Vägen är här belagd med grov stenkross men det är möjligt att 

någorlunda bekvämt cykla på den ogrusade mittsträngen. När du 

är framme vid motorvägen kan du göra en avstickare 800 meter 

norrut mot Hörstabacken för att bese (7) Anders Anderssons 

minnesten. Åk därefter tillbaka och passera genom tunneln under 

motorvägen. Därefter fortsätter du vägen ut mot Sickelsta och tar 

till höger på asfaltsvägen. Fortsätt därefter vägen in mot Kumla. 

Via Västra Drottninggatan återvänder du till torget.


