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Om du har ont och behöver hjälp akut
ska du inte behöva vänta i veckor på att
få hjälp. Vi har all tandvård du kan tänkas
behöva samlad under ett och samma tak.
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Välkommen till oss på Falkenbergkliniken
– en tandklinik utöver det vanliga
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Tel: 0346-132 10
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Mötesplats
& Second hand

Stans mysigaste glass- och våffelcafé

190 PAKERINGSPLATSER
PÅ TAKET

Sagostund, kakbuffé och grillbuffé. Härlig lekplats!
Mer information om vad som händer på www.kållegunnarsson.se

Storans trädgård, Torggatan, Falkenberg
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Skog
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BÅDE BULLAR
OCH BÅNG
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4-stjärnigt
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4-stjärnigt
hotell med
lugnt och
centralt läge

Trädgårdsservering med både frukost,
fika och musikkvällar i juli och augusti.
Välkommen!
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Välkomna!
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Åke Tottsg. 5, Falkenberg •Marita
Tel. 0346-107
och Bertil 00
E-post: nyapallashotel@telia.com
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Grand annons 55x50 180220.pdf
Arvidstorpsvägen 20 Falkenberg 0346-130 92

ÖPPET: MÅN–FRE: 10–18 LÖR: 10–15
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0346-107 00

Åke Tottsg. 5, Falkenberg

www.pallashotel.com
Epost:nyapallashotel@telia.com
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HOTELLET MED
DET LILLA EXTRA
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0346-144 50
www.grandhotelfalkenberg.se
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Vi är stolta Falkenbergare och
låter smaker från vår närhet
berika våra menyer!
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Hermans
makes you
happy!
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www.hamngatan27.se 0346-877 67

Din naturliga mötesplats
med fokus på kvalitet
HARRYS FALKENBERG | 0346-888 555 | HARRYS.SE

Rådhustorget | 0346-100 77 | www.hermansrestaurang.se
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öNyrökt fisk från eget rökeriö
öFärsk fisköEgenkokade skaldjurö
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Välkomna! Servicevägen 3, Fbg

Falkenberg
strandbad

0346-71 57 59 | korshags.se
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450 gratis parkeringsplatser!
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Sjukhus/Vårdcentral/Hospital/Health centre
Polisstation/Police office

STADSKARTAN
© Stadskartan 2019
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Bibliotek/Library

Museum/Museum
Teater/Theatre

Busstation/Bus station

Järnvägsstation/Railway station
Badplats/Swimming

Sportanläggning/Sports ground
Elljusspår/Illuminated track

Fotbollsplan/Football ground
Tennisanläggning/Tennis court
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Bowling/Bowling

Golfbana/Golf course
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Bangolf/Miniature golf course
Ridanläggning/Riding ground
Fiskevatten/Fishing site
Hotell/Hotel

Vandrarhem/Youth hostel
Campingplats/Camping site
Stugby/Holiday village
Gästhamn/Guest port
Återvinning/Recycling
Gång/Cykelväg/Walking/Bicycle path
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Turistbyrå/Tourist information
Turistväg/Scenic route

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

100 200 300 400 500m

K

13
L

M

N

O

Alltid söndagsöppet!
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VÄLKOMMEN
TILL FALKENBERG
WELCOME TO FALKENBERG

A CENTRUM | CITY CENTRE

B SKREA STRAND | SKREA BEACH

C ULLARED | ULLARED

Det är lätt att hitta små oaser i Falkenbergs mysiga stadskärna. Bara en kort
promenad från centrum hittar du Vallarna och här finns något för alla. Barn
och föräldrar håller till vid lekparken, ungdomarna föredrar skateparken, den
aktive gillar löpspåret och utegymmet. Fiskaren vadar ut i Ätran. Och precis
alla blir hänförda av den vackra Doktorspromenaden.
En promenad över kullerstensgatorna i Gamla stan är också ett måste när
du är i Falkenberg. Charmig som få har den fått bevara sina sneda och vinda
trähus, sin medeltida kyrka, det väldoftande rosariet och sädesmagasinet
som inrymmer RIAN Designmuseum.

Skrea strand är mycket mer än en strand. Här får du uppleva
det bästa med svensk sommar; sol och bad, sand mellan
tårna eller hopp från bryggan.

Vid den slingrande Högvadsån och mellan kulliga skogstoppar
ligger Ullared. Cirka 5 miljoner upptäcker Ullared med kundvagnen
men det går precis lika bra med kanoten, cykeln eller bilen. Utanför
varuhuset finns mängder med aktiviteter och smultronställen som
väntar på dig.

# Skrea Beach is far more than just a beach. It’s a place where you
can experience all the best aspects of the Swedish summer.

På Skrea Strand hittar du bl.a.:
• Falkenbergs Strandbad
• Skreatåget
• Badbryggorna på Bacchus
• Ocean Hotel & Restaurang
• Klittervägen med glasskiosker och serveringar

# Charming little oases can be found all over in the cosy city centre of Falkenberg.
A short walk from the city centre you’ll find Vallarna, and here is something for everyone.
Children and parents head to the play park while teenagers prefer the skate park and
exercise enthusiasts use the running track and outdoor gym. Fishing enthusiasts wade
out into the river Ätran. But what everyone finds equally appealing is the beautiful
Doktorspromenaden (Doctor’s Promenade).
Going for a walk across the old cobblestone streets in Gamla Stan – the Old Town –
is also a must when visiting Falkenberg. The town has managed to preserve the oblique
and crooked wooden houses, its medieval church, the fragrant rose garden and the
granary, which now houses RIAN Designmuseum.

I HJÄRTAT AV HALLAND ligger Falkenberg och här finns

fullt av smultronställen som väntar på att upptäckas. Kom
och ta del av en kust som är kantad av underbara sandstränder eller upplev Ätrans slingrande väg genom ett
böljande skogslandskap. Kombinera lata dagar av sol
och bad med fartfyllda aktiviteter och musikevenemang.
Njut av riktigt god mat och shoppa i en mysig innerstad
eller på Sveriges största varuhus. Falkenberg bjuder på
varierande upplevelser året om, allt från små ögonblick
till stora äventyr.

I centrum hittar du bl.a.:
• Vallarna
• Gamla stan
• Tullbron
• RIAN Designmuseum

•
•
•
•
•
•

PÅ VALLARNA FRILUFTSTEATER

Sveriges vackraste och mest besökta friluftsteater!

# Ullared is located by the winding Högvadsån river amidst a landscape of
hilly wooded peaks. Roughly 5 million people explore Ullared by shopping
cart, but it’s certainly also possible to do so by canoe, bicycle or car. After
all, Ullared has more to offer than its massive department store; there is a
wealth of things to do and places to visit here.

Äventyrsgolf & bangolf
Utegym
Skrea Camping
Hansagårds Camping
Klitterbadet
Hallands Kustvandrarhem

2ENTERTAIN PRESENTERAR

SOMMARENS SKRATTFEST

BILJETTER OCH MER INFO:

I Ullared med omnejd hittar du bl.a.:
• Trollgrottan i Gnipeberg
• Gekås Ullared
• Hallands vackraste väg
• Sumpafallen
• Ullareds slalombacke
• Höghöjdsbanan Ullared
• Högvadsån med paddling 		
• Musasjön
och fiske
• Härliga cykelleder

VALLARNA.SE

KARTA | MAP

Måndagar
i somMar

• Doktorspromenaden
• Falkenbergs Laxfiske
• Laurentiiparken
med Gåsatorget

Biljetterna säljs på
Falkenbergs Turistinformation
tfn 0346-88 61 01 samt på
allsangpavallarna.se

Ingen sommar
utan att ha besökt
allsången, farsen
eller Teatergläntan.

IN THE HEART OF HALLAND you will find Falkenberg. There are many favorite
spots to be discovered here. Come and take part of a seaside that can offer
wonderful beaches or experience the winding road at Ätran through an undulating forest landscape. Combine lazy days in the sun at the beach, with pacy
activities and music events. Enjoy really good food and go shopping in a cozy
town center or at the largest department store in Sweden. Falkenberg can
offer a mixture of experiences all year around, ranging from small moments
to large adventures.

#SKREASTRAND

#CENTRUM

#ULLARED

D SLÖINGE | SLÖINGE

E OLOFSBO | OLOFSBO

F FEGEN | FEGEN

I de bördiga trakterna runt Suseån har människor alltid trivts.
Med sitt läge mellan hav och skog, inramat av åkrar och ängar tas
Slöinge lätt för en slumrande landsbygd. Men under den idylliska
ytan sjuder en entreprenörsanda som håller samhället levande
och utflyktsmålen ligger på rad.

I Olofsbo trivs hela familjen. På den långa sandstranden med omgivande klitter vill en gärna spendera några sköna sommarveckor.
Bo på camping, bed & breakfast eller stuga. Ät glass i stora lass,
fiska krabbor, spela minigolf eller bara luta dig tillbaka i solstolen.

Det vackra sjölandskapet Fegen ligger som en pärla i Falkenbergs inland.
Du kommer snart hitta din favorit här, kanske gillar du att fiska eller att ge dig ut
på upptäcksfärd med kanoten. Kanske nöjer du dig med att bada och bara vara
i den lugna men samtidigt storslagna naturen. Sjön är en av de större sjöarna i
sydvästra Sverige. Här finns flera unika fisk- och fågelarter. Läs mer om området
på www.visitfegen.se

# Olofsbo has something for the whole family. The long sandy beaches and
dunes are a fantastic place to spend a couple weeks of your summer holiday.
You can choose between camping, bed & breakfast or renting a cabin. Eat
ice cream by the gallon, go crab-fishing, play mini golf or just sit back and
bask in the sunshine.

# Communities have always thrived in the fertile land around Suseån.
Situated between the sea and forests and nestled amongst fields and
meadows, Slöinge could be easily mistaken for a sleepy countryside
village. However, beneath its idyllic surface is a vibrant entrepreneurial
scene keeping the local community alive and healthy.

I Olofsbo hittar du bl.a.:
• Olofsbo strand
• Olofsbo camping
• Flipflop Beach Bar & Rooms
• Agerörs Kustbryggeri

I Slöinge med omnejd hittar du bl.a.:
•
•
•
•
•

Solhaga Stenungsbageri
Äppelgården
SIA Glass
Gudmundsgården
Berte Museum

•
•
•
•

Slöinge Kafferosteri
Nyhagasjön
Eddy Lou Ranch
Hagbards galge

•
•
•
•

Kustpärlan i Olofsbo
Olofsbo Islandshästar
Kvarnens Pensionat och B&B
Augustas B&B Gårdscafé

f alkenberg.se

#TEATERGLÄNTAN

# Fegen is a stunning area where the landscapes of Halland, Småland and Västergötland all
meet. It is an popular outdoor area with a rich bird life and varied landscape. You will find your
own favourite spot and activity here, whether you enjoy fishing or going explo-ring in a canoe,
or perhaps just going for a swim and/or enjoying the tranquillity as well as the magnificent nature.
The lake is one of the biggest lakes in southwestern Sweden. It has a population of some unique
fish and bird species. Read more about the area at www.visitfegen.se

I Fegen hittar du bl.a.:
• Turistinformationen i Fegen
• Fegens Naturreservat
• Naturstigen Solvik

• Paddling
• Fiske
• Badet i Linjevik
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Kanslistvägen 6, Falkenberg • Tångarondellen • 0346-71 38 40

HERR/DAM

G GLOMMEN | GLOMMEN

H MORUP | MORUP

TURISTINFORMATION | TOURIST INFORMATION

Inramat av öppet hav och vackra solnedgångar ligger Glommen,
en oexploaterad pärla. Här hittar du den lilla fiskehamnen, det
gemytliga samhället och ett liv långt från högfärd och stress.

Precis norr om Falkenberg hittar du Morup. Det är bara att följa
havet, färdas gärna på småvägarna genom öppna åkerfält och
fridfulla strandängar. Runt om samhället finns flera smultronställen
och besöksmål.

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA FALKENBERGS TURISTINFORMATION som ligger

# The unspoilt gem that is Glommen is framed by the open sea and breathtaking sunsets. It is home to a small fishing harbour, a relaxed and welcoming
community and a way of life far removed from the stress and fast pace of
the big city.

ÖPPET VARD 7.30 - 18 • LÖRD 10 - 14

I Glommen hittar du bl.a.:
• Glommens Fiskekrog
• Morups Tånge
• Småbåtshamn
• Glommens strand

•
•
•
•

# Morup lies just north of Falkenberg. You simply have to follow the coastline,
although the more scenic route along the small roads takes you through
open farmland and peaceful meadows. The local area has lots of scenic
spots and attractions.

I Morup hittar du bl.a.:
• Sköna strandhugg
• Cykla längs Kattegattleden
• Konst och konsthantverk

Digesgård
Glumstenen
Gårdsbutik Thuresson
Hule Trädgård & Musteri

mitt i centrum. Turistinformationen hjälper till att tipsa om boende i Falkenberg
och om restauranger där du äter gott. Här kan du också köpa fiskekort och
boka biljetter till olika konserter och evenemang. Vi är ombud för Ticketmaster, så du kan även boka och hämta ut biljetter till evenemang i hela
Sverige. På turistinformationen har vi broschyrer om Falkenberg och Halland,
men även om andra landskap och större besöksmål runt om i Sverige och
du har tillgång till fritt wifi. För våra öppettider se www.falkenberg.se
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YOU ARE WELCOME TO VISIT THE FALKENBERG TOURIST INFORMATION OFFICE in

• Ljusfesten på Alla Helgons Dag
• Rosendals camping

the heart of
the city. We can recommend accommodations in Falkenberg and restaurants where you
can eat well. You can also buy fishing licences here and tickets for various concerts and
events. Since we are agents for Ticketmaster, you can buy and pick up tickets for events
throughout Sweden, too. At the tourist information office, we have brochures about
Falkenberg and Halland as well as other provinces and major attractions throughout
Sweden, and you have access to free Wi-Fi. Opening hours see www.falkenberg.se
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FALKENBERGS TURISTINFORMATION
Holgersgatan 11, SE-311 34 Falkenberg
Phone +46 346 88 61 00
E-mail: turinfo@falkenberg.se
www.falkenberg.se

18

B

D

FRÅN

75:-

17

#MORUP
18

RESTAURANG KONFERENS DELIKATESSBUTIK

ALL YOU
NEED IS
GRIS • NÖT • KALV • LAMM • KYCKLING

LAX

Närproducerat med kärlek för er och djuren.
Vi har allt för grillen och du kan smaka och
botanisera bland våra färdiglagade delikatesser.

och glass i stora lass!

www.gardsbutikthuresson.se • Tel 0346-923 07

HEBERG ÖPPET VARJE DAG 10-19
E6 avfart 49 0346-511 10 laxbutiken.se

Badplats/Swimming
Campingplats/Camping site
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Golfbana/Golf course
Gästhamn/Guest port
Hotell/Hotel

Vi guidar dig dygnet runt på
Välkommen till Sveriges största
bil- och flygmuseum
Bilar och flygplan - både
teknik och design
Café och museishop
www.svedinos.se

falkenberg.se

Skidbacke/Ski slope
Skidspår/Ski trails
Stugby/Holiday village
Vandrarhem/Youth hostel
Turistväg/Scenic route
Återvinning/Recycling
Stadskartan AB ikläder sig
inte någon ersättningsskyldighet p.g.a. möjlig
förekommande oriktighet
eller ofullständighet på
kartmaterialet.
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Ca 1000
m2 med fritidskläder, kängor, skor samt ett stort
Allt i butiken hittar du även på www.engelsons.se
jaktsortiment till marknadens kanske LÄGSTA PRISER!

Med reservation för slutförsäljning.

#GLOMMEN

Falkenbergs Karta är producerad av Destination Falkenberg AB 2019. Kartunderlag: Stadskartan AB 2019

SPARA MERA.
KÖP FLERA!

#FEGEN

#OLOFSBO

