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Cykeltur: Målerås – Ödevata 

Färdbeskrivning och information om sevärdheter                        Version S1 2019 SE 

Till beskrivningen medföljer terrängkartor  

C. Upptäckarturen Målerås – Ödevata, ca 53 km + utflykter. Grus- och asfaltvägar. 

D. Direktturen Målerås – Ödevata, ca 53 km. Asfaltvägar alt. grus- och asfaltvägar 

 
Planering:  Tag med fika (+ ev. lunch) och vattenflaska. Lunch möjlig i Orrefors och Nybro   

 Kläder efter väder och gul/orange väst 

 Pumpa däcken väl samt ta med pump och lagningsutrustning 

 Glasriketbroschyren är bra att ha med  

 Boka rum och kvällsmåltid hos Ödevata Fiskecamp vid övernattning 

  

Det är ofta sommartid som caféer och sevärdheter har öppet längs vägen. Kolla aktuella öppettider. 

- AB Glasriket, 0481-452 15 glasriket.se 

- Emmaboda Turistbyrå, 0471-249 047 emmaboda.se 

- Nybro Turistbyrå, 0481-452 15 nybro.se/turism 

- Ödevata Fiskecamp, 0471-504 30 odevata.se  

- Glasbyn Målerås, 0481-312 83 maleras.nu 

- Målerås Vandrarhem B&B, 0481-311 75 malerasvandrarhem.se 

- Wärdshuset Hyttan, Målerås, 0481-314 02, 073-364 19 00 malerashyttsill.se  

- Se nedan betr. Gullaskruv, Orrefors, Nybro 

- Örsjö Stugby & Café, 0723-24 20 42 orsjostugby.com 

- Sam´s Cykel & Motor, 0481-51 000 samscykelochmotor.se 

- Cykelhandlare, Emmaboda Byggnadsvaror, 0471-100 00 byggnadsvaror.se 

 

Det finns flera alternativa vägar att välja på mellan Målerås och Ödevata. Vill du se och upptäcka 

bygderna du cyklar igenom eller cykla direkt till slutmålet. I färdbeskrivningen ger vi dig förslag till 

alternativa vägval. Du kan också själv kombinera förslagen. Kolla på kartbladen. Du får uppleva en 

typisk landsbygd med skogar, gårdar, små åkrar, stenmurar och samhällen i vår del av Småland som 

kallas Glasriket.   

Vägunderlaget kommer att variera mellan grus, asfalt och ibland någon skogsväg. Läs igenom 

beskrivningen så är du förberedd. Du kommer då och då att cykla på eller korsa större trafikerade 

vägar. Då är det bra med en gul/orange väst så att motortrafikanter ser dig på långt håll!  

C. Upptäckarturen Målerås - Ödevata ca 53 km + utflykter. 

http://www.glasriket.se/
http://www.emmaboda.se/
http://www.nybro.se/turism
http://www.odevata.se/
http://www.maleras.nu/
http://www.malerasvandrarhem.se/
http://www.malerashyttsill.se/
http://www.orsjostugby.com/
http://www.samscykelochmotor.se/
http://www.byggnadsvaror.se/
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Målerås I Målerås cyklar du Lindvägen längs det gamla banvallsområdet fram till den utgrävda 

hyttan från 1890. Du har sedan flera vägar att välja på mot Nybro. Kartblad 2 och 3.  

Du kan ta Södra Måleråsvägen till väg 31 och cykla söderut. Du kan följa skylten 

Framtidsleden som följer Gröna gatan förbi Målerås Läder och Zabra. Sväng vänster 

när du kommer fram till gamla väg 31 och cykla fram till banvallen. I vårt förslag cyklar 

du söderut på den gamla banvallen (Nybro – Sävsjöström/Nässjö 1876-1985), som går parallellt 

med Gröna gatan. Grusväg. 
 

Koppekull  Här passerar du över gamla väg 31. Efter ca 3½ km kommer du till ett vindskydd. 

Stanna till och kolla in stensträngarna i skogen. Det är restprodukter från siktningen av 

gruset i åsen när järnvägen byggdes.   

Gullaskruv Strax är du framme i Gullaskruv, ett glasbrukssamhälle. En gång huvudort i Hälleberga 

kommun. (Gullaskrufs Glasbruk 1895 – 1921 och 1927 -1983.) Glaskonstnären Carlos Pebaqué 

har en glasshop i det gamla glasbrukets utställningshall. Carlos blåser sitt glas på 

Målerås Glasbruk. Fortsätt cykla på banvallen genom samhället.  
 www.gullaskruv.se 

 www.carlosartglass.com 
 

Hälleberga Vid kyrkan finns kyrkstallar från 1920-talet och fridlysta ekar. Under sommaren är 

kyrka vägkyrkan öppen. På 1800-talet verkade väckelsepredikanten Lorenz Sellergren i 

Hälleberga. Hans grav finns på kyrkogården. Cykla tillbaka till järnvägsbanken om du 

besökt kyrkan. Fortsätt på banken. Finns ett vindskydd längs vägen. 
-  Vägkyrkan, Hällerberga kyrka, 0481-429 00  svenskakyrkan.se/nybropastorat   

 

Orrefors När du kommer fram till Orrefors sväng vänster. Kartblad 4. Följa skyltarna till Orrefors 

Park. Glasbruket i Orrefors (1898 – 2013) finns inte mer, men glasbruksmiljön finns kvar. 

Här finns Glasrikets Skatter, ett glasmuseum, och Orrefors Park, en glashytta som har 

öppet under sommarhalvåret. Den gamla hammarsmedjan (Orrefors järnbruk 1726-1914) 

har renoverats och under sommaren har ”Järngänget” visning med guidade turer.  
  

I Orrefors kan du äta lunch på Orrefors Hotell alla dagar i veckan och här finns också 

en affär om du behöver bunkra något. Kaffe med hembakat serveras ofta i anslutning 

till Orrefors Park. 
 www.valkommentillorrefors.se 

www.orreforsmuseum.se 

www.hammarsmedjaniorrefors.wordpress.com 

 www.orreforspark.se/ 

 www.orreforshotell.se/  

 

När du fortsätter cyklingen tar du Vallgatan vid fyrvägskorsningen vid affären. Strax ser 

du vägskylten: Grevens kaj och träskylten Vandringsled. Nu ser du cykelvägen och 

passerar strax Orrefors gamla stationshus.     

Äter du lunch på Orrefors Hotell kan du fortsätta vägen fram till Skälsek och svängs 

vänster till banvallen. Se kartblad 4.   

Alt. vägval   

http://www.gullaskruv.se/
http://www.carlosartglass.com/
http://www.svenskakyrkan.se/nybropastorat
http://www.valkommentillorrefors.se/
http://www.orreforsmuseum.se/
http://www.hammarsmedjaniorrefors.wordpress.com/
http://www.orreforspark.se/
http://www.orreforshotell.se/
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Flygsfors Känner Du att du har tid kan du även ta cykelvägen till Flygfors. Se kartblad 4. Ytterligare ett 

f.d. glasbrukssamhälle. (1889-1920, 1930-1979) Här har också funnits ett litet järnbruk. 

Fortsätt genom samhället förbi sågverket så kommer du till järnvägsbanken igen. Det blir ett 

par km längre. Slut alt. väg. 
 

 Nu går järnvägsbanken ca 6 km i huvudsak genom skogsområden. Kartblad 8. Du 

passerar en bergtäckt, vägen till Flerohopp och kommer fram till väg 31. Här slutar 

cyklingen på järnvägsbanken. Tidvis kan trafiken vara intensiv på väg 31 så var 

uppmärksam!   

      

Nybro Tag till vänster på 31:an. Kartblad 9. Du passerar några hus på både sidor om vägen. Det 

finns också en liten slinga kvar av den gamla vägen.  Passera Bitus träimpregnering. 

Kartblad 9 för alt. väg till korsningen.  Du kommer så fram till hastighetsbegränsningar och 

en avsmalning av vägen och en fyrvägskorsning. Sväng höger mot Madesjö. Cykelväg 

mot Madesjö. Sväng ut på bilvägen när cykelvägen svänger in i villaområdet!  

Madesjö Stanna till vid Madesjö kyrka med gamla kyrkstallar och ett hembygdsmuseum. Du har 

nu cyklat ca 30 km och har ca 20 km kvar till Ödevata. Bedöm om du har tid att cykla in 

i centrum eller vill komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Gatan till vänster går in till 

Centrum. Se kartblad 9.   

 Sandbergs konditori ligger 200 m mot centrum (stängt söndagar).   

 Nilssons mat, en lunchrestaurang på vardagar, ligger 500 m mot centrum. 

 Nybro Glasbruks shop ligger ca 1 km mot centrum.  

 I Nybro finns turistbyrån i stationshuset. Utöver småstadens ”vanliga” affärer finns en 

aktiv torghandel tisdag, torsdag och lördag. Pukebergs glasbruk med konstnärsområde 

och restaurang ligger ett par km från centrum. 
 www.hembygd.se/madesjo-orsjo-kristvalla 

 www.sandbergskonditori.se/  0481-107 82  

www.nilssonsmat.se/  0481-499 997 

www.nybro-glasbruk.se/ 

www.pukeberg.se/ 

 

Fortsätt din cykling från Madesjö kyrka. Följ först hänvisningsskylt till väg 25 till höger. 

Fortsätt sedan rakt fram på Jutarnas väg, som är en cykelväg under järnvägen och väg 

25. Du kommer upp på gamla väg 25. Där tar du till höger mot Örsjö. Asfalt. Kartblad 9 

och 8. 

 

Örsjö Strax innan Örsjö hittar du MickeJohans lilla glashytta. Micke är en av Sveriges bästa 

glasblåsare. Han har en gång börjat sin bana att blåsa glas i Orrefors.     
www.mickejohanskonstglas.se/ 

 

Toresbo Efter MickeJohan fortsätter du mot Örsjö. Ta vänster vid skylten Toresbo. Grusväg. 

Toresbo är en idyll med byggnader från tidigare vattendrivna kvarnar och sågverk. 

Cykla backen snett upp till höger. Följ vägen rakt fram till Knappsmåla. Se kartblad 12.  

http://www.hembygd.se/madesjo-orsjo-kristvalla
http://www.sandbergskonditori.se/
http://www.nilssonsmat.se/
http://www.nybro-glasbruk.se/
http://www.pukeberg.se/
http://www.mickejohanskonstglas.se/
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Ta höger på den större asfalterade vägen. Efter ca 4 km är du framme vid väg 120. Där 

tar du till vänster och cyklar ca 2½ km. Vid skylten Buggehult svänger du in vänster. 

Vägen svänger lite till höger omedelbart efter avfarten. Se kartblad 11. 

 

Ödevata Du passerar Norrsjön och svänger sedan höger och du är strax framme i Ödevata. 

En god middag och tidigt i koj känns säkert bra efter dagens kraftprov! 

Välkommen till Ödevata! 

På Ödevata Fishing Camp kan du givetvis bo och fiska men också paddla, bada bastu 

på flotte, vandra och laga mat utomhus.  
Ödevata Fiskecamp, 0471-504 30 odevata.se 
 

 

D. Direktturen, Målerås - Ödevata ca 53 km  
Information om respektive ort se Upptäckarturen ovan  

 

Målerås I Målerås cyklar du Lindvägen längs det gamla banvallsområdet fram till den utgrävda 

hyttan från 1890.  Du kan välja att cykla på banvallen (grus) till Nybro eller ta Södra 

Måleråsvägen ut till väg 31 (asfalt). Där tar du vänster mot Nybro. Sträckan är 30 km.  
Se kartblad 2, 3, 4, 8, 9.  

 

Nybro  Passera Bitus träimpregnering. (Kolla kartblad 9 för alt. väg till korsningen.)  Du kommer fram 

till hastighetsbegränsningar och en avsmalning av vägen med en fyrvägskorsning. 

Sväng höger mot Madesjö. Cykelväg mot Madesjö. Sväng ut på bilvägen när 

cykelvägen svänger in i villaområdet!  

Madesjö  Sväng höger vid kyrkan och följ först hänvisningsskylt till väg 25. Fortsätt sedan rakt 

fram på Jutarnas väg, som är en cykelväg under järnvägen och väg 25. Du kommer upp 

på gamla väg 25. Där tar du till höger mot Örsjö. Kartblad 9.  
  

Örsjö I Örsjö tar du vänster vid kyrkan. Fortsätt rakt fram till väg 120 där du tar vänster.  

 Alt. sträckning. Vid vägskylten Skräddaregärde kan du svänga in höger och komma 

fram på väg 120 vid Eskilsryd. 

Efter ca 5½ km ser du skylten Buggehult. Sväng in vänster. Vägen svänger lite till höger 

omedelbart efter avfarten. Se kartblad 12.  
 

Ödevata Du passerar Norrsjön och svänger sedan höger och du är strax framme i Ödevata. 

En god middag och tidigt i koj känns säkert bra efter dagens kraftprov! 

Välkommen till Ödevata! 

Information om Ödevata Fishing Camp hittar du i Upptäckarturen ovan eller på  
Ödevata Fiskecamp, 0471-504 30 odevata.se 

  

Målerås/Ödevata våren 2019 

PROJEKTFÖRENINGEN GLASBYN MÅLERÅS 

ÖDEVATA FISKECAMP 

http://www.odevata.se/
http://www.odevata.se/

