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EKEBYTUREN, 30 alt. 38 km

Svårighetsgrad: Grön Tidsåtgång: 2-3 h  Höjdmeter: 70 m

Cykelfärden börjar på Kumla torg. Åk Trädgårdsgatan norrut och 
sväng höger vid Drottninggatan. På vänster sida finns en cykelbana 
där du cyklar under Kungsvägen. Dalen till vänster var ända fram 
till början av sextiotalet ett av Kumlas grustag och har restaurerats 
allt eftersom den omgivande bebyggelsen växt fram. I slutet av 
backen svänger du av till vänster på Dalagatan. Fortsätt cykla 
norrut ända fram till Brånstavägen. Följ vägen åt höger ner mot 
Kumlaån och fram till T-korset. Här åker du till vänster mot Ekeby 
och nu följer en nästan åtta kilometer lång transportsträcka fram 
till Ekeby samhälle. Asfaltsvägen går omväxlande genom skog 
och åkerbygd och är lättcyklad med få och korta stigningar. Väl 
framme vid Norrköpingsvägen håller du till höger och cyklar 
genom tunneln som kallas ”Ingas undergång”. Tunneln kom till efter 
många års arbete av Ekebypolitikern Inga Davidsson för att trygga 
passagen över den vältrafikerade Norrköpingsvägen. På andra 
sidan vägen ligger Ekeby samhälle. Bostäderna byggdes först i 
mitten av 1950-talet som ett led i att trygga bostadsförsörjningen 
för Svenska skifferoljebolagets anställda i Kvarntorp. På 1990-talet 
fick man en bygdegård och 1999 byggdes skolan som är den 
röda byggnaden till höger om vägen. (1) Ekeby kyrka är under 
några veckor på sommaren vägkyrka och därmed öppen även 
under vardagar. Framme vid kyrkan svänger du höger och därpå 
strax åt vänster igen. Efter ca 50 m passerar du Frommestabäcken 
som under Kvarntorpsepoken var ett illaluktande förgiftat dike men 
där man i dag kan fånga kräftor och vissa år se fågeln Forsärlan. 
Fortsätt fram till Bergabackens busshållplats. Här svänger du åt 
vänster in på en grusväg. Följ vägen åt höger. Efter en kilometer 
kommer du fram till en allé. Till vänster ligger (2) Nynäs säteri 
med anor från 1600-talet. Efter ungefär en kilometer kommer 
en vägkorsning där du svänger åt vänster mot Kvismaren. (Om 
du vill kan du här förkorta turen genom att köra rakt fram mot 
Torsta.) När du har nått den högsta punkten på denna vägsträcka 
befinner du dig på (3) Leds gamla bytomt. Här har du en fin 
utsikt över de marker som en gång utgjorde sjön Västra Kvismaren. 
Fortsätt vägen österut. På vänster sida uppe på en liten höjd ligger 
Udden. Här finns lämningar efter ett av de många torp som lydde 
under Nynäs säteri. Härefter svänger vägen nittio grader ut mot 
Kvismareängarna. Vägsträckan brukar i fågelskådarkretsar kallas 
(4) ”Västra rakan” och under vår och höst rastar tiotusentals 
fåglar på gärdena utefter vägen. 

Drygt tvåkilometers cykling återstår innan vi är framme vid en 
utsiktsplats över fågelreservatet (5) Kvismaren. Här finns tak, 
bänkar och vindskydd. Ett femtiotal meter öster om utsiktsplatsen 
gick tidigare en järnväg och vid åkanten kan man fortfarande se 
spår av den järnvägsbro som gick över Kvismare kanal. Några 
hundra meter längre fram vid Öby kulle kan du på våren se snokar 
och huggormar. Nu vänder vi cyklarna och kör tillbaka mot 
Ekeby. Framme vid avfarten till Nynäs följer vi vägen åt vänster 
mot Torsta. Den stora villan på vänster sida var ursprungligen 
Torsta skola och byggdes 1923. Det lilla torpet med blåmålad 
vägg har varit både missionshus, skola och senare lanthandel. 
Cykla ytterligare trehundra meter fram till asfaltsvägen. Kör över 
Sköllerstavägen och fortsätt mot Kävesta. Efter ett par hundra 
meter strax innan 70-skylten går en liten grusväg in till höger. En 
nedförsbacke leder ner mot gården Åby på vänster sida. Fortsätt 
rakt fram på åkervägen som ansluter till en grusväg och leder 
oss upp på Björkavägen. Här svänger vi till höger och åker den 
gamla landsvägen mellan Ekeby och Kvarntorp. På denna smala 
landsväg gick under 1940- och 1950-talen en tät trafik med 
lastbilar som fraktade olja och andra produkter från Svenska 
skifferoljebolagets anläggningar i Kvarntorp. Sväng höger och 
åk mot Ekeby. Efter en dryg kilometer cyklar vi igenom Björka by. 
Vi fortsätter på den smala vägen genom byn, förbi några skarpa 
svängar och befinner oss snart på resans högsta punkt med en 
härlig utsikt över jordbrukslandskapet. En brant nedförsbacke tar 
oss raskt ner till Ekeby igen. En bit ner i backen går en väg in till 
(6) Löve kvarn, men vi cyklar vidare ner mot kyrkan. Vi håller 
till vänster i T-korset och cyklar sedan åter ut mot väg 52 genom 
tunneln. Därefter fortsätter vi vägen mot Kumla. När vi har klarat 
av den lilla uppförsbacken vid Ekeby by går en väg in till vänster 
mot Hässelgärdet. Vi följer denna väg i drygt tre kilometer tills 
vi möter Folketorpsvägen. Här svänger vi höger mot Folketorp 
1. Cykla förbi ridskolan fram till vägen mot Kumla som leder dig 
till Brånsta. Det stora gula huset på vänster sida var en gång (7) 
Brånsta folkskola. Väl framme vid vägkorset svänger vi vänster 
och cyklar några hundra meter och svänger därefter höger in på 
”Brånstarakan”, som tar oss tillbaka samma väg till Kumla torg.


