
Cykelrundans olika etapper

Immeln-Värestorp 2,5 km
Från Immeln cyklar du i sydlig riktning mot Värestorp på 
Immelnvägen. Längs vägen passerar du Gedenryds stenbrott.  
Gedenryds stenbrott är beläget strax söder om samhället  
Immeln. 

Det numera vattenfyllda diabasbrottet öppnades år 1890 och 
var det första i bygden kring Immeln. Därefter följde en sten-
brytningsepok som närmast kan liknas vid en guldrusch. Kva-
litén på den svarta diabasen i Göinge visade sig vara mycket 
hög och kallas även ”det svarta guldet” eller ”svart granit”. 
Stenen bildades för cirka 1 miljard år sedan och är mycket 
hård. Slipad och polerad är stenen högblank och djupsvart 
och är därför utmärkt till bland annat konstverk och gravvår-
dar. I Stenriket, ett område som sträcker sig över Skåne, 
Blekinge och Småland, finns över 100 stenbrott.                                                                                                                                  
Intill Gedenryds stenbrott ligger även de mindre stenbrotten 
Gyviks stenbrott och Sibirien. Kring stenbrotten finns vackra 
promenadstigar. 
 
Väl framme i Värestorp tar du till vänster vid skylt Folkets hus.

Värestorp-Röetved  5 km
Vid stoppskylten cyklar du rakt fram på grusvägen mot Bränns- 
kulla. I Brännskulla ser du stora stenar i skogen. Efter ungefär 
2 km kommer du fram till en stoppskylt, där du tar till vän-
ster på asfaltvägen mot Röetved. När du har cyklat ungefär 1 
km har du skylt Svenstorpsvägen på höger sida. Sväng in på 
grusvägen.

Röetved-Odersberga-Bivaröd 6 km
Svenstorpsvägen leder efter ungefär 5 km fram till en asfalt-
väg. Ni cyklar rakt över vägen in på Odersbergavägen. Skylten 
visar Odersberga. I Odersberga delar sig grusvägen i Y-kors 
och ni tar till vänster. Efter ungefär 5 km kommer ni fram till 
Bivaröd.

Bivaröd-Hjärsås 5 km
I T-korset tar du till vänster på asfaltvägen mot Knislinge. 
Du cyklar ungefär 1 km och tar sedan till höger vid skylt mot 
Hjärsås. 

Visste du att?

Visste du att?

Diabasskulptur i Breanäs

Cykeltur i 
stenbygden
Välkommen att upptäcka stenhistorien i Östra Göinge! 
Vägar: Asfalt, grus- och skogsväg
 
Runt om i hela vår bygd har vi mycket sten. Diabasen 
med alla brott, vackra gärdesgårdar, hällristningar och 
mycket mer. Vi har valt ut ett axplock som vi hoppas 
att du kan njuta av när du cyklar genom vårt vackra 
landskap.

I Immeln visas en utställning om sten och stenbryt-
ning kring Immeln. Utställningen ”Svart granit” hittar 
du vid det gamla vattentornet i byn Immeln. Missa 
inte detta innan du börjar eller efter du avslutat din 
cykeltur i stenbygden.

Ha det så skoj!

Hjärsås kyrka är från 1200-talet och har unika kalkmålningar. 
I den medeltida kyrkan skildrar målningarna i kortaket både 
himmel och helvete. Där avbildas såväl döden som dödsriket 
och hur människor renas i skärselden. Himmelriket skildras i 
form av den himmelska staden, där de saliga välkomnas av en 
basunblåsande ängel. 

På kyrkans södra yttervägg finns unika målningar och vackra 
tegelorneringar. I minneslunden finns hela Stenrikets symbol, 
ett handhugget och handpolerat diabasklot. 

Hjärsås-Hylta 5,5 km
Från Hjärsås bär turen av i riktning nordost mot Sibbhult. Efter 
ungefär 3,5 km svänger du till höger vid skylt mot Hylta.

Hylta-Immeln 6 km
Efter att du har cyklat över Bivarödsån håller du till höger vid 
skylt mot Arkelstorp i trevägskorsningen.
Asfaltvägen går över till grusväg och efter ungefär 3 km ska du 
ta av till vänster på en grusväg som leder till Immeln. 
I Gyvik kommer du fram till en asfaltväg och tar vänster. 
Därefter håller du till höger i Y-kors. Vägen leder fram till 
Immeln. 

För mer information och digitala kartor 
www.ostragoinge.se/svemester



Var rädd om huvudet - bär hjälm
Enligt lag ska en cykel alltid ha broms och ringklocka. I mörker 
krävs lyktor och reflexer, fram och bak samt på sidan. 

Trafikreglerna gäller för alla fordonsförare, även cyklister. 
Det är viktigt att du alltid lämnar företräde när du kommer 
fram till en väg eller gatukorsning. 
Bilförare har ingen skyldighet att stanna för cyklar vid en 
cykelpassage utan trafiksignaler. Men om du leder cykeln 
räknas du som gående, och då gäller andra regler. 

Använd hjälm
Hjälmen är lika viktig för cyklisten som bilbältet är för bilisten. 
Enligt lag ska alla under 15 år bära hjälm när de cyklar eller 
blir skjutsade.

Cykelrundans olika etapper

Etapp 1  Immeln-Värestorp 2,5 km
Etapp 2   Värestorp-Röetved  5 km
Etapp 3   Röetved-Odersberga-Bivaröd 6 km 
Etapp 4   Bivaröd-Hjärsås 5 km
Etapp 5   Hjärsås-Hylta 5,5 km
Etapp 6   Hylta-Immeln 6 km

Observera att cykelrundan inte är skyltad! 
Lägg därför lite extra tid på att läsa igenom den detaljerade 
vägbeskrivningen som finns i denna folder.
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