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RES MED RABATT!

Med vår mobilapp har du din egen biljettautomat i fickan och du betalar lätt
med bankkort, Swish eller mot faktura. Du får alltid 15 procent rabatt när du
köper mobilbiljett inom Halland.
Läs mer om fördelarna och möjligheterna med mobilappen på hallandstrafiken.se

TRAVEL WITH DISCOUNT!
With our mobile app you have your own ticket machine
in your pocket and you pay by debit card, Swish or invoice.
You always get a 15 percent discount when you buy
a mobile ticket in Halland.
Learn more about the benefits and opportunities of the
mobile app at hallandstrafiken.se
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VÄLKOMMEN
TILL FALKENBERG
WELCOME TO FALKENBERG
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.

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.
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RECEPTEN PÅ

Tareq Taylor’s
Falkenberg

Om Tareq:
Folkkäre tv-kocken
Tareq Taylor driver
bland annat Kockeriet
i Malmö, har skirivt
en rad kokböcker och
är ständigt aktuell i
olika tv-program. 2017
vann han prestigefyllda
”Kockarnas kamp”
i TV4 och han har
även varit konferencier
på vår alldeles egna
matfest – Falkenbergs
Matdagar.
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Falkenberg har de senaste åren blivit en favorit bland matälskare
och det gjorde Tareq Taylor rejält nyfiken. I ett helt tv-program i serien
”Tareq Taylor’s Nordic Cookery” undersökte han vad det är människor
har upptäckt med den lilla staden vid havet. Under bar himmel lagade han
sedan mat på lokala specialiteter. Pröva att laga Tareqs smarriga rätter
hemma i ditt eget kök. Här hittar du recepeten:

met
Se program
på TV4 Play

HAVSKRÄFTOR MED GRILLAD
KÅL & DILLMAJONNÄS
Tareq började sin resa i Falkenberg med att besöka Glommen.
Han tipsar om den fina restaurangen, de fridfulla stränderna
och hur lätt det är att känna sig
avslappnad här. Såklart är han på
jakt efter de bästa och färskaste
kräftorna. Efter en lyckad båttur
tilllagar han fångsten i Glommens
vackra lilla fiskehamn. Tareq
grillar kål, kokar kräftor, slår en
dillmajonnäs och trollar ihop det
hela till något lika vackert som
gott. Till de hungriga glommaborna serverar han det hela
som en lyxig tacos.
4 portioner
Kräftor:
8-12 stora havskräftor
1 stort knippe färsk dill
Havssalt

Grillad kål:
1 spetskålshuvud
2-3 msk kallpressad rapsolja
Havssalt
1 blomkålshuvud
1 dl färska ärtor
Dillmajonnäs:
2 ägg
2 tsk senap
1 dl finhackad dill
3-4 dl solrosolja
2 msk vatten
2 tsk vitvinsvinäger
1 nypa salt
Gör så här:
1. Dela spetskålshuvudet i hälften
på längden. Bryt blomkålen till
mindre delar. Gnid in grönsakerna
i olja och lite havssalt och lägg
dem på grillen eller i varm ugn
och tillaga i 20 minuter. Låt grönsakerna kallna lite och separera
sedan kålbladen.

2. Koka äggen i exakt 3 minuter.
Knäck äggen och skopa ut
äggula och vita i en liten skål.
Tillsätt salt, senap, vinäger, dill
och vatten och mixa ihop med
en stavmixer tills konsistensen
är slät. Tillsätt oljan sakta under
tiden du mixar.
3. Koka upp vatten i en stor gryta
och tillsätt den mängd havssalt
så det smakar som havet. Tillsätt
dillen och låt koka i en minut
innan du lägger i havskräftorna.
Tillaga kräftorna i 5 minuter innan
du tar upp dem från vattnet,
servera dem varma.
4. Använd kålbladen som en skål
och fyll med grillad blomkål, ärtor,
majonnäs och havskräfta.
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LAX MED
JORDÄRTSKOCKSRÖRA
Falkenberg är känt för sin unika
laxstam och fina laxfiske. Tareq
besökte Gamla stan och lärde sig
om laxfiskets och laxrökningens
historia. Han fick dessutom själv
testa på att fiska i Ätrans forsande
vatten. Vi låter det vara osagt
om det var bristande kunskap
eller tid som gjorde att det inte
nappade den gången. Tareq fick
hur som helst ordna färsk lax hos
den lokala fiskhandlaren. Vid
Tullbron lagade han sedan en
enkel men elegant laxrätt med
massor av smak.
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4 portioner
4 dl creme fraiche
500 g jordärtskocka
3 kvistar timjan
600 g lax
Laxrom
4 dillkvistar
12 skalade färska nypon (frivilligt)
Salt
1 citron
Gör så här:
1. Lägg creme fraichen i ett kaffefilter tills en del av vattnet har
runnit av. Tvätta jordärtskockan
och låt skalet vara kvar. Spara en
jordärtskocka och koka resten av
dem i lättsaltat vatten tillsammans
med timjan.

2. Skär bort den plattare och
fetare biten av laxflién och lägg
den i en varm stekpanna med
lite salt. Mosa laxen med en
ballongvisp och stek tills den är
gyllenfärgad och krispig. Lägg
den stekta mosade laxen på
papper så den får rinna av.
3. Skär laxbiten som du har
kvar i lagom stora portionsbitar
och tillaga med salt tills den är
genomstekt. Använd en teflonpanna så behöver du inte tillsätta
någon olja.
4. Skiva tunna skivor av den råa
jordärtskockan med hjälp av en
mandolin och pressa lite citronjuice över skivorna. Vänd de
varma jordärtskockorna i creme
fraichen och lägg röran på en
tallrik. Placera laxen på tallriken
och strö över den krispiga
mosade laxen. Tillsätt laxrommen
och garnera med färsk dill, skivad
jordärtskocka och nypon.

”Falkenberg är ett
paradis för oss som
gillar bra mat.
Här bubblar det av
passion för äkta vara
av högsta kvalité.”

GRILLAD FLÄSKKOTLETT
MED MAJSSALLAD
Här är ett bonusrecept som tyvärr
inte fick plats i programmet.
I slutet av sin falkenbergsvistelse
lånade Tareq ett hörn på Aska
BBQs fantastiska uteplats. Här
grillade han fläskkotletter, majs
och grönsaker som sen avnjöts
på en skön sommarpicknick
i gröngräset.
4 portioner
Kryddblandning:
1 msk svartpepper
1 msk hela kardemummafrön
1 msk hel kryddpeppar
1 msk salt
4 fläskkotletter med ben

Grönsaker:
3 st majskolvar med skalet på
3 gula lökar
2-3 röda chilli
3 msk extra virgin olivolja
Salt
1 citron (endast juicen)
3 stora vitlöksklyftor
2 röda paprikor
Sallad:
4 vårlökar
1 citron (endast juicen)
2 msk extra virgin olivolja
1 knippe bladpersilja
Gör så här:
1. Stöt sönder alla kryddorna tillsammans i en mortel och gnid in
kryddmixen i köttet. Tillaga köttet
på grillen tills det är färdigt. Du
kan kolla detta genom att skära
försiktigt längst benet. Köttsaften
ska vara klar, inte rosa.

2. Lägg majskolvarna med skal
på i vatten. Lägg dem tillsammans
med resten av grönsakerna på
grillen. Tillaga under lock i
15-20 minuter.
3. Avlägsna allt skal från alla
grönsakerna och lägg paprikan,
vitlöken, och chilli i en liten mixer
tillsammans med en halv lök.
Tillsätt citronjuice, olivolja och
salt. Mixa till en slät sås.
4. Finhacka vårlökarna och
persiljan och lägg i en skål.
Tillsätt citronjuicen. Skär majsen
av majskolven med en kniv och
skiva resten av den tillagade
löken. Blanda allt till en sallad.
Smaka av med salt.
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10 måsten
i Falkenberg
Alla städer har det där landmärket som
måste förevigas med en bild. Paris har
Eiffeltornet och London har Big Ben.
Falkenberg har Tullbron, Sveriges
vackraste stenbro. Men här finns fler
unika upplevelser. Vi har samlat några av
de platser du inte får missa vid ditt besök.

TULLBRON
10

MORUPS TÅNGE

STRÄNDERNA

GEKÅS

STRÄNDERNA

Få platser har så mycket
strandkust som Falkenberg.
Över 13 kilometer av kusten
är sandstränder och ungefär
fyra kilometer består av klippor,
sten- och strandängar. Oavsett
om man föredrar sand mellan
tårna, en picknick bland
betande kor eller helst sprider
ut sin filt mot en stabil klippa
så finns här något för alla.
Både den som besöker
Falkenberg för att svalka sig
en varm sommardag eller se
på vilda, häftiga höstvågor
i november kommer få en
härlig strandupplevelse.
TULLBRON

Få landmärken förknippas
så mycket med Falkenberg
som Tullbron. Den vackra
stenvalvsbron, som byggdes
i mitten av 1700-talet, går

över den forsande Ätran och
binder samman centrum och
den södra delen av Falkenberg.
Namnet kommer ifrån att en
fram till 1914 fick betala tull
för att ta sig in i staden. Vid
flera tillfällen i den svenska
och danska historien har bron
spelat en stor roll.
Tullbron är ett vackert
och omtyckt monument för
stadens invånare och besökare.
GEKÅS

4,8 miljoner besökare per år.
Försäljning för 5,2 miljarder
kronor. Sveriges starkaste
varumärke och Sveriges
största besöksmål bidrar till
att Falkenberg varje år besöks
av fler människor än både
Liseberg och Gröna Lund.
Varuhuset har en yta på cirka
77 000 kvm och rymmer
7000 kunder samtidigt.

För den som vill kombinera
shopping med andra upplevelser finns det en mängd äventyr
att välja på runt varuhuset.
MORUPS TÅNGE

Det vackra naturreservatet ses
av många som Falkenbergs
mest fantastiska plats. Här
finns mycket av det som är
så typiskt för det halländska
kustlandskapet. Det vilda, salta
havet och de gräs- och sandbeklädda betesmarkerna,
vackra blommor och häckande
fåglar. Vyn mot havets horisont
kröns av Morups Tånge fyr,
den ståtliga fyren som stått
här sedan 1840-talet.
Ornitologer samsas här
med barnfamiljer och flanörer.
Om du någon gång letat efter
en plats där allt i Ulf Lundells
”Öppna landskap” passar in
så har du hittat den.
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DOKTORSPROMENADEN

VALLARNA

Det är svårt att tro att man
befinner sig nära Falkenbergs
centrum när man är på
Vallarna. Området hittas
precis på andra sidan Tullbron, vid Ätrans södra strand.
Här står laxfiskarna och testar
fiskelyckan och på promenaderna rör sig dagligen hundratals invånare för att njuta
av den vackra inramningen.
Vallarna är en sann oas för
hela familjen och det perfekta
utflyktsmålet när man befinner
sig i Falkenberg. Här kan en
testa utegymmet, leka på lekplatsen och titta på djuren, testa
nya tricks i skateparken, se på
buskis, spela minigolf eller vila
ut under de stora, lugna ekarna
med en glass i handen.

RIAN DESIGNMUSEUM

ett otroligt vackert landskap.
Ofta sägs det att Halland är
ett Sverige i miniatyr och på
denna plats är det väldigt lätt
att förstå.
Vägen är kantad av praktfull skönhet och storslagen
utsikt. Längs hela vägen finns

HALLANDS VACKRASTE VÄG

Följ Ätran och Ätraforsdammen i ungefär en och en
halv mil och du får uppleva
12

flera picknickställen med bord
och bänkar. Yngeredsforsen
med Döda fallet är ett av flera
härliga platser som lämpar sig
för ett längre stopp.
RIAN DESIGNMUSEUM

I Falkenbergs gamla stad,
bland kullerstensgator och
1800-talsbebyggelse, ligger
RIAN Designmuseum. Huset
uppfördes 1865 i korsvirkesteknik och ursprungligen
användes det som spannmålsmagasin. Här samsas numera
modern design med intressant
designhistoria och museets
café har dessutom utsikt över
den forsande Ätran. Här anordnas flera utställningar per
år och guidade turer, föreläsningar och dramatiserade
stadsvandringar.
DOKTORSPROMENADEN

VALLARNA

Längs Ätran slingrar sig
Doktorspromenaden, ett

HALLANDS VACKRASTE VÄG

rogivande promenadstråk
där hundratals människor
promenerar, går och springer
längs den forsande Ätran varje
dag. De mäktiga, rofyllda och
lugna trädkronorna skuggar
promenaden, änderna matas,
skratten från Vallarnas friluftsteater ekar och laxarna hoppar
i ån. Här får man ett lugn över
sig och det ständigt närvarande
vattnet bidrar till en mäktig
naturupplevelse trots närheten
till stadskärnan.

själen att fullständigt slappna
av. Nyligen utnämndes The
Retreat Club till ”Europas
bästa luxery resort”.
LILLA NAPOLI

Detta är den pizzerian som
tagit världen med storm.
Lilla Napoli huserar i en
gammal kiosk, och den anspråkslösa fasaden avslöjar
ingenting om vilka skatter som
serveras innanför dess väggar.

Ville och Besmir, har de
senaste åren spenderat all
vaken tid med att försöka få
till den perfekta napolitanska
pizzan. De stänger när degen
är slut och skulle degen någon
dag inte leva upp till killarnas
stenhårda bedömning – då
öppnar man inte alls. Här
fokuseras det endast på att
kunna servera digden optimala
napolitanska pizzaupplevelsen.

THE RETREAT CLUB

Precis där den berömda
stranden möter det härliga
Kattegatt ligger ett av Sveriges
mest populära hotell. ”The
Retreat Club” är en av landets
lyxigaste spaupplevelser.
Här hittar du 3000 kvm
ren njutning med pooler, både
in- och utvändigt, relaxsängar,
bastu, öppen brasa, stor poollounge och mycket mer som får

THE RETREAT CLUB
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En landsbygdsdrottnings

BÄSTA TIPS
Det finns få platser i Sverige med en så varierande terräng
som Falkenberg. Det salta havet och stränderna, vidderna,
sjöarna och de djupa skogarna. Dess landsbygdsutvecklare,
Karin Torstensson, är praktiskt taget uppvuxen i skog och mark
och vet var man bäst hittar Falkenbergs friluftspärlor.

Karin Torstensson är född och
uppvuxen på en skogsgård i
Drängsered i Hylte kommun
i det halländska inlandet. Där
växte hon upp i en familj som
var ständigt på språng. Var det
inte jakt så var det idrott eller
svampplockning.
– Det var den sista fastigheten i Hylte på vägen mot
Falkenberg, så jag känner mig
nästan som falkenbergare,

skrattar Karin som dessutom
är född den 16 augusti. Det är
samma dag som bockjakten
har premiär. Jägarexamen togs
när hon var tolv år gammal
och efter efter högstadiet bar
det av till vildmarksgymnasiet
i Unnaryd där hon utbildade
sig till vildmarksguide.
– På vildmarksgymnasiet
var vi ute hela tiden, berättar
Karin. Vi hade praktik i olika

delar av Sverige och vi klättrade, paddlade och vandrade
konstant, fortsätter hon.
KÖPTE SKOLA I KROGSERED

Efter turer som guide i Värmland och jobb som turiststrateg
i Gislaved hamnade hon så
småningom i Falkenberg. Den
nytillträdde landsbygdsutvecklaren köpte den gamla skolan
i Krogsered, precis vid den
15

”Oavsett om det är
cykling eller paddling,
skidåkning eller
vandring så finns
det ingen bättre plats
för detta än i det
halländska inlandet.”

vackra Lyngsjön och gjorde
om huset till B&B. Hennes
mamma driver verksamheten
och Karin bor strax bredvid.
– Krogsered är en helt fantastisk liten by, berättar Karin.
Alla är så engagerade och
gemenskapen som finns här är
helt otrolig. Det finns en aktiv
idrottsklubb med fler medlemmar än vad det finns invånare.
Det bor 200 personer här och
många av dem är dessutom
med på mitt träningspass i
bygdegården varje vecka,
fortsätter hon.

Om Karin
Torstensson:
Ålder: 28 år

PRISVÄRDA UPPLEVELSER

Trots träningspass i bygdegården då och då befinner
hon sig dock oftast utomhus.
Det är där hon trivs bäst.
Gärna tillsammans med
sambon, den 4-åriga jämthunden Jumbo och oavsett om
det är cykling eller paddling,
16

skidåkning eller vandring så
finns det enligt Karin ingen
bättre plats för detta än i det
halländska inlandet.
– Konsumtionen är inte
alltid tätt inpå här ute heller,
så det blir billigare upplevelser
kan man säga, berättar Karin.

Familj: Hunden Jumbo
Yrke: Landsbygdsutvecklare i Falkenberg
Äter helst: Mat från
Falkenberg. Äter jag
kött blir det vilt, och med
naturen som skafferi.

VANDRING
Karin berättar att orienteringsklubben OK Gläntan
har flera nya, fint markerade slingor i Lunnabol en
bit utanför Vessigebro som erbjuder en jättefin miljö
att promenera och vandra i.
– Ifall man ska vandra älskar jag områdena kring
Knobesholm också, fortsätter Karin. Det finns framförallt en jättefin runda kring sjön där en stig tar en
hela vägen runt vattnet. På sommaren finns där en
badplats och de fina träden och gamla miljöerna är
jättevackra, fortsätter hon.

PADDLING
– När det gäller paddling är Fegensjön the place
to be, berättar Karin. Det är en helt fantastisk plats
som delvis är ett fågelskyddsområde. Man kan se
fiskljuse, örn och massa andra fåglar. Jag brukar
paddla till Backa loge och äta och till Sandvik för att
fika. Vill man vara mer för sig själv är Tjärnesjön i
Kärnebygd är en oexploaterad pärla med massor av
småöar där man kan fiska, grilla och tälta. Helt lugnt
är där. Man hör inte ens bilar, fortsätter hon.

Fyra aktiva landsortstips från Karin

CYKLING
Karin cyklar väldigt mycket och när det kommer till
underlag är landsväg favoriten.
– Jag älskar att cykla på landsvägar med en
underbar utsikt. Mitt bästa tips är vägen mellan
Askome och Gällared, som en gång i tiden blev
utnämnd till Sveriges vackraste väg. Där är få bilar,
bra asfalt, många fina rastplatser för fika och selfies
och så klart en helt magisk utsikt, berättar Karin.
Föredrar man mountainbike framför racercykel och
dessutom är ute efter utmaningar och kickar är
vindkraftsparken i Sjönevad grym, fortsätter hon.

SKIDOR
Skidanläggningen i Ätran är en uppskattad oas
för längdskidåkare. Ett konstsnöspår med elljus,
vallabod, skidskyttebana och mycket mer har gjort
skidanläggningen i Ätran omåttligt populär, även
under den varmare delen av året då man istället för
vanliga skidor kan sysselsätta sig med rullskidor.
– Det är otroligt att vi har en så fin skidanläggning
som den i Ätran, säger Karin. Gemenskapen är också fantastisk och det är inte ovanligt att man blir förbiåkt av veteraner ute i spåret. Dessutom finns där
skidutrustning att låna alldeles gratis, fortsätter hon.
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TOURIST

CENTER

TURISTINFORMATION
TOURIST INFORMATION

TOURIST

C E NTER

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA FALKENBERGS TURISTINFORMATION som ligger mitt i centrum.

Vi kan hjälpa till att boka ditt boende i Falkenberg och tipsar om restauranger där du kan äta
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.
YOU ARE WELCOME TO VISIT THE FALKENBERG TOURIST INFORMATION OFFICE in the heart of the city. We
can help you book accommodations in Falkenberg and recommend 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.

ÖPPETTIDER | OPENING HOURS
1/1-20/5: Måndag-fredag 10.00-17.00. Lördag-söndag: Stängt.
21/5-21/6, 13/8-26/8: Måndag-fredag: 10.00-17.00 Lördag: 10.00-13.00. Söndag: Stängt.
24/6-12/8: Måndag-fredag: 10.00-18.00. Lördag: 10.00-18.00. Söndag: 14.00-18.00.
26/8-31/12: Måndag-fredag: 10.00-17.00. Lördag-söndag: Stängt.
Röda dagar och helgdagar: Midsommarafton 10.00-13.00. Midsommardagen 14.00-18.00.
Trettondagsafton 10.00-14.00. Stängt: Trettondag jul, Långfredag, Påskafton, Annandag Påsk,
1 maj, Kristi himmelfärds dag, 6 juni, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen.

FALKENBERGS TURISTINFORMATION
Holgersgatan 11, SE-311 34 Falkenberg
Phone +46 346 88 61 00
E-mail: turinfo@falkenberg.se
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www.falkenberg.se

SEVÄRDHETER

SAMLA PÅ UPPLEVELSER!
COLLECT EXPERIENCES!
I Falkenberg blommar ett rikt kulturliv. Få kommuner i Sverige kan
tävla med Falkenberg om antalet museer per invånare. Störst är
RIAN Designmuseum vilket är inrett i ett gammalt sädesmagasin
nere vid hamnen. Andra intressanta museer är Hembygdsmuseet
i Gamla stan, Fotomuseet Olympia, Svedinos Bil- och Flygmuseum,
och Berte Museum – Livet på landet.
Ekomuseum Nedre Ätradalen är samlingsnamnet för ett
80-tal sevärdheter och besöksmål i Falkenberg med omnejd.
Besöksmålen täcker in allt från vacker natur och kulturmiljöer
till hantverkare och dagens näringsliv.

IN FALKENBERG BLOOMS A GREAT CULTURAL LIFE. Few communities in Sweden can compete with
 alkenberg in terms of number of museums per capita. The largest is Falkenberg Museum which is located
F
in an old grain shed down by the harbour. Other interesting museums are for example the Photo Museum
Olympia, Svedino’s Auto and Airplane Museum, and Berte Museum – Life on the countryside.
Ekomuseum Nedre Ätradalen is the collection name for 80 sights worth seeing in Falkenberg’s tourist area.
The sights cover everything from beautiful nature and cultural settings to craftsmen and today’s business life.
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RIAN DESIGNMUSEUM

MUSÉER | MUSEUMS
RIAN DESIGNMUSEUM
Skepparesträtet 2, Falkenberg
Tel: 0346-88 61 25
www.riandesign.se
Upplev nyskapande design och folkkär formgivning,
nationell och internationell design. Allt från industridesign till konsthantverk visas i de tillfälliga utställningarna. Fika i kaféet med utsikt över Ätran och
bläddra i fräscha internationella designtidsskrifter.
Museet är inrymt i ett korsvirkeshus från 1865.
Ursprungligen var huset ett sädesmagasin för
torkning och lagring av säd för export. Huset
uppfördes av Ernst P. Wennersten, Anders G.
Hellman och Daniel Lundberg. I anslutning till
byggnaden finns en torkria från 1883.
Öppettider
Se www.riandesign.se
RIAN DESIGNMUSEUM

Experience innovative and popular design, both national and
international. Everything from industrial design to handicrafts
are on display in the temporary exhibitions. Enjoy coffee and
snacks in the café overlooking the Ätran river and browse
the latest international design periodicals.
Open
See www.riandesign.se

Öppettider
15/6-23/8: Onsdag-Söndag kl 13-17.
Stängt Midsommarhelgen, 22-24/6.
FALKENBERG LOCAL HISTORY MUSEUM

Tells the history of Falkenberg from prehistoric times to
the early 20th century, with the emphasison the 19th century.
The rich collection of objects is located in a well-preserved
house in the Old Town.
Open
15/6-23/8: Wed-Sun 13-17 pm
(Midsummer weekend 22-24/6 closed)

BERTE MUSEUM – LIVET PÅ LANDET
Motorvägsavfart 48, Slöinge
Tel: 0346-405 13
www.bertemuseum.se
Nostalgimuseum med en föremålsrikedom utöver
det vanliga. Här finns det mesta från landsbygden
som jordbruksmaskiner, lanthandel, pappersbonader
och hantverksmiljöer.
Öppettider
1/5-30/9: Söndagar kl 13-17. Vardagar kl 9-16 finns vi
oftast på plats. Vill ni besöka oss, ring 0346-405 13
så kommer vi överens om lämplig tid.
1/6-31/8: Tis-Fre kl 10-16, Söndag kl 13-17.
Midsommarafton stängt.
BERTE MUSEUM – LIFE IN THE COUNTRY

FALKENBERGS HEMBYGDSMUSEUM
S:t Lars Kyrkogata 8, Falkenberg
Tel: 0346-105 04, 88 61 25
www.hembygd.se/halland/falkenberg
Skildrar Falkenbergs historia från forntid till tidigt
1900-tal, med tyngdpunkt på 1800-talet. Den rika
samlingen av föremål är inrymd i ett välbevarat
hus i Gamla stan.
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Nostalgic museum with an extraordinary wealth of objects.
It includes most things found in the countryside such as
agricultural machinery, a country shop, paper wall hangings
and handicraft settings.
Open
1/5-30/9: Sun 13-17 pm
1/6-31/8: Tue-Fri 10-16 pm, Sun 13-17 pm
(Midsummer Eve closed)
Group bookings everyday by arrangement.
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SVEDINOS BIL- OCH FLYGMUSEUM

SVEDINOS BIL- OCH FLYGMUSEUM
Ugglarp. Tel: 0346-431 87, 070-585 34 08
www.svedinos.se
En av Europas största samlingar av gamla bilar
och flygplan. Samlingen omfattar ca 130 bilar,
40 flygplan, motorcyklar, motorer, bruksföremål
och mycket annat.
Öppettider
Dagligen under perioden 16/6-31/8.
16/6-30/6: kl 11-16. 1/7-15/8: kl 10-18.
16/8-31/8: kl 11-16. Museet är öppet helger i maj,
1/6-15/6 och september, kl 11-16.
SVEDINO’S AUTOMOBILE AND AVIATION MUSEUM

One of Europe’s biggest collections of old cars and
aeroplanes. The collection includes approx. 130 cars,
40 aeroplanes, motorcycles, motors, utility goods and
much more.
Open
Daily 16/6-31/8.
16/6-30/6: 11-16 pm. 1/7-15/8: 10-18 pm.
16/8-31/8: 11-16 pm. Open weekends in may,
1/6-15/6 and september, 11-16 pm.

HINDSTRÖMSGÅRDEN
Storgatan, Falkenberg
Tel: 0346-88 61 25

FOTOMUSEET OLYMPIA

FOTOMUSEET OLYMPIA
Sandgatan 13 A, Falkenberg
Tel: 0346-879 28, 0346-803 93, 070-898 79 28
www.fotomuseet-olympia.com
Ett av landets främsta fotografiska museer. 1000-tals
kameror, fotoprylar och bilder i en unik och vacker
lokal. Museet är beläget i Falkenbergs första riktiga
biograf, återskapad till 1912. Unika fotografier från
människokroppens inre samt originalfoton från boken
”Ett barn blir till” av Lennart Nilsson och Gillis Hägg.
Museet har även en stor mängd filmer, från 1907 till
modern tid, och ordnar regelbundet filmvisningar
för grupper.
Öppettider
Tis, ons och tors kl 14-18, sön kl 14-17
Grupper bokas enl. överenskommelse.
THE PHOTO MUSEUM OLYMPIA

One of Sweden’s foremost photographic museums. Thousands
of cameras, photographic accessories and photos in unique
and beautiful premises. The museum is located in Falkenberg’s
first real cinema, recreated as it was in 1912, which celebrates
its 100th anniversary this year. Unique photos from inside the
human body and original photos from the book A Child Is
Born by Lennart Nilsson and Gillis Hägg. The museum also
has a large number of films from 1907 to the modern day.
Open
Tue, Wed & Thu 14-18 pm, Sun 14-17 pm.
Group bookings by arrangement.

Se sid. 30
HINDSTRÖMSGÅRDEN

See page 30

21

SEVÄRDHETER

EKOMUSEUM | EKOMUSEUM
EKOMUSEUM NEDRE ÄTRADALEN
www.ekomuseum.com
Ekomuseum = första stavelsen Eko kommer från
grekiskan Oikos som ursprungligen betyder hem
eller bygd och museum står för att vårda och visa.
Ett ekomuseum vill visa samspelet mellan människan
och landskapet. Ett museum utan väggar och tak
som tar dig med på en resa i tid och rum.
I Ätradalens vackra naturmiljö finner du lugn och
avkoppling, samt en mångfald av sevärdheter att
besöka. Vi ger dig möjlighet att upptäcka ett 80-tal
besöksmål som vill ge en helhetsbild av Ätradalen
och visa samspelet mellan människorna och det
omgivande landskapet.

Ekomuseets broschyr finns att hämta på besöksmålen och Falkenbergs Turistinformation.
På Ekomuseum Nedre Ätradalens hemsida kan
du också få information.
EKOMUSEUM NEDRE ÄTRADALEN

Ekomuseum is the collection name for about 80 sights
worth seeing in Falkenberg’s tourist area. The sights cover
everything from beautiful nature and cultural settings to
craftsmen and today’s business life.

BESÖKSMÅLEN EKOMUSEUM | PLACES TO VISIT EKOMUSEUM
Abilds kyrka
Annas Krukor & Fat
Axtornastenen
Backa Loge
Berte Museum – Livet på landet
Bertil Svensson Fotoskatt
Birger Täljares Träsnideri
och Konsthantverk
Björkekullen
Blomsterfrid
Boa kyrkstig
Bockstens mosse
Bolins bageri
Brobergs krukmakeri
Bryggeriet Folkared 15
& The Red Fox
Bråtadal Vandrarhem
Bålastugan i Årstad
Danabäcks sten
Farmhouse soaps
Fegens Vandrarhem
Funtaliden
Fågelboet
Gamla gravstenar
Gammalsjö kvarn
Gert Karlssons Gelbgjuteri
Greppereds Hembygdsstuga
Gräne gruva
Gudmundsgården
Gunnar Bramborns konstateljé
Gunnarps kyrka
Gunnagrotta
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Gunnarstorps Trädgårdar
Gurkbänken i Vessigebro
Hagbards galge
Hällkistan vid Bostället
Hällkistan vid Hulta
Högsjömossen Danabäck
Höstena källor
Joarsbo Naturprodukter
Kjällsjö Mejeri
Klefs Gästgifveri, hembygdsgård
och lanthandel
Klockaregården
Knobesholms tunnbinderi
Kronmakaren i Morup
Kvarnagården
Kärnebygds kvarn och såg
Larsagården
Le Rocking Horse
Lerbäcksbyn/förläggarbyn
Ljusverkstan och Hantverksbutik
Loricks konstsmide
Luftvärnstornet i Askome
Maltkölnan i Åhs
Mandy’s Diner
Metalltid Konstsmide & Metalldesign
Morups samtidsmuseum
Nackagårds byggnadsvårdsbutik
Naturstigen Solvik
Nydala kvarn
Okome Kvarn
Oljetrycksmuséet i Bölse

Pietsch Läderverkstad
Sandbolet
Severin Nilsons ateljéstuga
Sjönevad
Skrea Ost
Skvaltkvarnen i Axtorna
Slätthult
Solhaga stenungsbageri
Spruthuset i Väby
Station Gunnarp
Sumpafallen
Svartrå kyrka
Särestads gravfält
Sörby kulturstig
Sörby Naturhälsogård
Treuddar
Tre generationer träsnidare
– Tokaby hembygdsförening
Trollgrottan i Gnipeberg
Ulvanstorps tunnbrödsbod
Utsiktpunkt vid Sjö
Vinbergs kyrkmiljö
Wästgöta museum
Yngeredsforsen
Yttra Berg
Åkulla skogsstigar
Överlida industri- och
hantverksmuseum
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HAGBARDS GALGE

Välkommen till Sveriges största
bil- och flygmuseum!

Veteranbilar och gamla flygplan är inte
bara teknik - det är former, det är design
och det är inte minst drömmar. Drömmen
om den egna bilen eller drömmen om att
kunna flyga. Här finns
hundra år av drömmar.
Välkomna!
Vi finns i Ugglarp, längs Kustvägen
mellan Halmstad och Falkenberg.
www.svedinos.se - 0346-431 87 - info@svedinos.se
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SEVÄRT I FALKENBERGS
STAD OCH GAMLA STAN
PLACES WORTH VISITING IN THE CENTRE OF
FALKENBERG AND THE OLD PART OF TOWN

HISTORIA. Vid åmynningarna
i Halland bildades under
medeltiden städer. Falkenberg
anses vara den äldsta och
anlades vid Ätran på grund
av den rika förekomsten av
lax. Forskningar har visat att
det från början fanns flera
olika ”stadsbildningar”,
såsom Nyby eller Ny Falkenberg, Borg Falkenberg samt
stad Ätraby.
Vid 1200-talets slut uppfördes kungamakten, som vid
denna tid regerade i Halland.
Denna borg, benämnd Falkenbergshus, lades i ruiner år
1434 under Engelbrekts
befrielsekrig.
Mittemot Falkenbergshus,
på västra åstranden, låg
Ätraby som är ursprunget
till staden Falkenberg av
idag. Ätraby finns omnämnt
i skrifter från år 1313 och
år 1432.
År 1582 fick Falkenberg
köpstadsrättigheter och staden
skaffade sitt eget sigill, en avbildad falk. Den äldsta kända
kartan över Falkenberg för24

varas i Riksarkivet och anses
härröra från tiden efter freden
i Brömsebro år 1645. Då
övergick Halland från danskt
till svenskt styre.
Ätran har varit som en
formgivare åt staden, så
kallad organiskt framtagen
stadsplan. Man kan se att
bebyggelsen koncentrerats,
svagt S-formad, utmed Ätrans
västra strand. I mitten av
1700-talet liknade Falkenberg
mest en bondby.
NUTID. Falkenbergs Kommun
är ytmässigt den största
kommunen i Hallands län.
Det sträcker sig cirka tre mil
längs kusten och omkring fem
mil in i landet. I kommunen
bor drygt 40 000 personer,
varav cirka hälften i och kring
tätorten Falkenberg.
Falkenberg präglas av ett
brett näringsliv med små och
medelstora företag. En stark
och levande landsbygd sysselsätter många och turismen är
en av kommunens viktigaste
näringar.

HISTORIC. In the medieval times,

towns in Halland were established
around where the rivers merged like
the river Ätran because of the easy
access to the salmon.
In the beginning there were
many different ”town formations”,
like Nyby or Ny Falkenberg, Borg
Falkenberg and the town Ätraby.
By the end of 1300th century the
kingdom that ruled in Halland were
abolished. The royal castle Falkenberghus were ruined in 1434 in the
liberation war called Engelbrekts.
The oldest known map of Falkenberg is being kept in Riksarkivet and
is said to be from the time after the
peace in Brömsebro year 1645.

PRESENT TIME. Falkenberg county

council is the largest in Halland at
about 30 km along the coast and
reaching 50 km inlands.
The whole county has more than
40 000 inhabitants, whereby almost
half lives in Falkenberg town or just
on the outskirts. Falkenberg has
different types of industries both
smaller and middle size companies.
A thriving and strong rural area
will be able to occupy many.
Tourism is one of the most important aspect of this area.
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TULLBRON

RÅDHUSET

GAMLA STAN
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borgen

sjöbergs laxrökargård

RÅDHUSET (RÅDHUSTORGET)
Rådhuset byggdes 1826 av tegel från Hertings
tegelbruk. Det bekostades av byggmästaren
Hans Svensson på Hertings gård. På samma
plats fanns tidigare ett äldre rådhus av trä från
mitten av 1700-talet som senare revs i samband
med att det nya rådhuset uppfördes. I rådhuset
inrymdes förr stadens styrelse, polis och skola.
Skolan hette Pedagogien, och hade en skolform
som upphörde år 1893. Då flyttades skolan och
snart därefter blev byggnaden för trång för stadsförvaltningen. Polisen var kvar till november 1971.
Här inryms nu Kultur- och Fritidsförvaltningen.
THE TOWNHALL

Built in 1826.

RÅDHUSTORGET/TOLFWERS PLATS
Detta är Falkenbergs salutorg sedan år 1760. Tidigare
var torget beläget bredvid S:t Laurentii kyrka, där
också Rådhuset låg. Förr var här livlig kommers med
bland annat ägg, bär, frukt, garner, lerkärl, rep och
slöjdsaker. Varje försäljare hade sin bestämda plats.
Gycklare av alla slag förgyllde kommersen. 1866
belades torget med kullersten (fältsten) hämtad från
Agerörs mal vid Skogstorp. Varje år anlitades stadens
pojkar för att rensa bort gräset mellan stenarna.
Först i samband med stadshusets tillkomst 1959 fick
torget sitt nuvarande utseende och beläggning. Vi
har torgdagar här varje helgfri onsdag och lördag.
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s:t laurentii kyrka

TOWN HALL SQUARE/TOLFWERS PLACE

This is Falkenbergs only market place since year 1760.

STADSHUSET (RÅDHUSTORGET)
Stadshuset invigdes 1960. Den kunde byggas tack
vare en donation av tomt och medel från Oscar
Rörbecks handelshus. Byggnaden ritades av
stockholmsarkitekten Lennart Tham, som fick
uppdraget genom att vinna en arkitekttävling.
Tidigare låg här ett korsvirkesmagasin, men
marken skänktes till staden för uppbyggandet av
ett nytt stadshus. I byggnaden inryms ett flertal av
kommunens förvaltningar.
Sevärd utsmyckning invändigt. På väggen finns
ett klockspel som varje dag kl. 12 och 18 spelar
”Himlajord” av Evert Taube.
THE CITYHALL

Built in 1959, by the architect Lennart Tham.

S:TA GERTRUDS KYRKORUIN
Lasarettsvägen, efter Vårdcentralen
S:ta Gertruds kyrkoruin är idag det enda synliga
minnet av Nya Falkenberg. Ruinen utgrävdes och
iordningställdes 1964-65.
ST GERTRUDS CHURCH RUINS

St Gertruds Church ruins are today the only visible memory
of Nya Falkenberg (New Falkenberg) the ruins were dug up
and restored in 1962-65.
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VÄRDSHUSET HWITAN
Storgatan 24
Ett av stadens äldsta stenhus, byggt 1698-1703.
Byggmästaren, sedermera borgmästaren, Sören
Sörensson lät bygga huset som privatbostad åt sig,
men med krog och gästgiveri i bottenvåningen.
Fasaden är gjord i grov falkenbergsputs som är vit,
därav namnet Hwitan.
I huset har inrymts såväl systembolag som
vandrarhem. Numera drivs Hwitan som hotell
och restaurang.
I Hwitans Trädgård hade gästgiveriet sitt skjutshåll, det vill säga här bytte man ut sina trötta hästar
mot utvilade innan man fortsatte sin resa. År 1921
byggdes Hwitan om, flyglarna tillkom och trädgården
anlades. På somrarna är här ofta underhållning med
artister, och varje år hålls här visfestival och andra
arrangemang.

GUSTAF BRATT/HELLMANSKA STOREHOUSE

Business man Anders G Hellman build this storehouse.
This type of half-timbered house can not
be found anywhere further north than here.

GOOS HOUSE

TULLBRON
Tullbron byggdes 1756-61 och är Falkenbergs mest
kända byggnadsverk. Tidigare hade det funnits en
träbro, vid Garvareforsen, på det ställe där ån är
som smalast. Den förstördes ofta av is och vårfloder.
I mitten av 1700-talet var den i så uselt skick att
landshövdingen övertygade Kungl. Majestät om
behovet av att bygga en ny bro i sten.
Arkitekten hette Carl Hårleman och efter hans död
fullföljde Carl Cronstedt ritningarna. Murarmästare
Friedrich August Rex från Göteborg anlitades för att
bygga den nya bron över Ätran.
Arbetet påbörjades 1756 och tog nästan fem år.
Den byggdes av knektar från Elfsborgs regemente.
Under en arbetsdag kunde 100 man vara i arbete
samtidigt, 80 soldater från Elfsborgs regemente och
20 murare. Vid denna tid var Falkenberg den minsta
av Hallands städer med omkring 450 invånare så
brobygget satte säkert sina spår i stadslivet. Sten till
bron tog man från den närliggande borgen och från
Källstorp i Skrea.
Det jättelika bygget kom att kosta cirka
35.000 riksdaler. Fram till 1914 fick man betala
tull för att passera bron. 1825 var brotullen 1 öre
för gående, 2 öre för mindre boskapskreatur och
5 öre för häst. Post, soldater och fångtransporter
hade fri passage. Det är just brotullen som givit
bron dess namn. Tullbron har med rätta kallats
”Sveriges vackraste stenbro” och är sedan 1984
skyddad som byggnadsminne.

Privately owned. This is the oldest store in town and it
was built in 1842 using pine wood.

TULLBRON

VÄRDSHUSET HWITAN

One of the oldest buildings in Falkenberg.

GOOS-HUSET
Storgatan/Färgaresträtet. Privatägt.
Stadens äldsta handelsgård, byggd 1842 av furutimmer.
En tysk vid namn Goos startade en manufakturaffär i
huset. Affären var den första i staden att sälja färdigsydda kläder. Gården har sydtyska drag och en entré
med kinainspirerad portomfattning. Här fanns också
ett stall, byggt 1890. 1990 renoverades husen omsorgsfullt. Turligt nog har den klarat sig från att brinna ner.
Gå gärna in på gården och ta en titt.

A historical building, built in 1756-61, where people had to
pay a fee to cross the bridge until 1913.

STORGATAN
Stadens äldsta och längsta gata, utmed vilken
många gamla hus finns kvar. I Falkenberg rinner
Ätran rakt igenom staden och ån har också i stor
utsträckning fått bestämma stadens utformning.
Storgatans sträckning överensstämmer ganska
exakt med Ätrans vindlingar.
STORGATAN

Falkenbergs longest and oldest street.

GUSTAF BRATT/HELLMANSKA MAGASINET
Brogatan 1
Affärsmannen Anders G Hellman lät uppföra detta
magasin. Under havreruschen, på 1880-talet, byggdes fem lagerhus i området, varav detta är det enda
bevarade. Det är också det nordligaste korsvirkeshuset av denna typ. Nu finns här en restaurang på
övervåningen och en pub på nedervåningen.

BORGEN FALKENBERG
Tullbrons södra sida
Denna försvarsborg uppfördes mot slutet av 1200talet vid åns sista fors mot västerhavet. Borgen var
länge den danska kungamaktens utpost mot norr.
Härifrån ville man kontrollera övergången. Borgen
förstördes år 1356, återuppfördes, men brändes
ner och raserades slutgiltigt av Engelbrekts bondehär år 1434.
Borgruinen och försvarsvallarna runt borgen var
länge mycket större och mer framträdande än idag.
I samband med att Tullbron byggdes togs sten från
borgen. På 1880-talet drogs Mellersta Hallands
Järnväg rakt över borgen. För att järnvägen skulle
kunna gå plant så sprängde man bort en del av
borgen! Det vi nu ser är källaren av ett fyrkantigt
befästningstorn som utgjorde den viktigaste byggnaden i en större försvarsanläggning. De historiska
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PROMENAD UTMED ÄTRAN

striderna i Falkenberg har främst handlat om rätten
att fånga lax.
Legenden om Ätrajungfrun. När Borgen Falkenberg
ödelades gömde sig en Ätrajungfru tillsammans
med de kvarglömda skatterna i en underjordisk
gång. Där blev hon instängd av nedrasade murar.
Det sägs vara en ande i form av en tupp som vakar
över skatterna och gör dem osynliga för alla skattsökare. Men… om Falkenberg en gång skulle råka
i nöd kommer tuppen att gala och jungfrun vakna
ur sin sömn. Då kommer hon att överlämna skatten
till Falkenberg.
THE CASTLE FALKENBERG

The remains of the castletower built in the 13th century.

ÄTRAN
Ätran börjar norr om Ulricehamn och är cirka 250 km
lång. Ätran är stadens pulsåder, och det är runt detta
livfulla vatten som staden Falkenberg vuxit upp.
Vi rekommenderar en promenad på något av de
natursköna stråken på ömse sidor om ”Ätraå”.
Doktorspromenaden anlades 1861 och går
längs Ätrans södra sida. På åns norra sida löper
Laxpromenaden.
Laxfisket i Ätran har anor långt tillbaka i tiden.
På 1600-talet var fisket kronoegendom som utarrenderades. Genom kungliga resolutioner 1770 och 1776
överläts nyttjanderätten av laxfisket på Falkenbergs
stad ”på everdelig tid”. Stadens arrende till kronan
för fisket avskrevs i samband med grundskatteavskrivningen år 1885-1904.
Fiske är tillåtet från Tullbron och två kilometer
uppströms till Laxbron. Fiskesäsongen sträcker sig
från 1 april till 30 september. Fiskekort köps på Turistbyrån eller från automat i fiskestugan vid Laxbron.
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ÄTRAN

The river Ätran runs from the town Ulricehamn and is approximately 250 km long. Ätran is the pulse of the town and
Falkenberg has raised up along this lively waters. Salmon
fishing in Ätran dates back many years. Fishing is permitted
from Tullbron and two km up stream to Laxbron. The fishing
season starts the 1st April and finishes the 30th September.
Fishing permit cards can be purchased from the Tourist
Information office or from a machine in the fishing hut by
the bridge named Laxbron.

GAMLA VARMBADHUSET
Vid Badhusparken
Detta vackra hus byggdes år 1914 för att täcka behovet för det tidiga 1900-talets ”renlighetstänkare”.
År 1984 byggdes huset om. Det blev då en kommunal musikskola och idag finns Kulturskolan här.
Badet öppnades 9 mars, 1915 och stängdes år 1983,
då Klitterbadet vid Skrea strand öppnades. Huset är
byggt i sekelskiftesstil med bl.a. mörka träpaneler
och är ett kärt tillhåll för Falkenbergs pensionärer.
THE OLD WARM WATER HOUSE

By Badhusparken
This beautiful house was built year 1914 for people who
believed in early 20th century cleanliness.

HAMNEN
Ätran, där Falkenberg anlades, var ingen idealisk
plats för en hamn. Stora fartyg låg kvar ute på redden
eftersom djupet var för knappt i innehamnen. Detta
har nu åtgärdats genom muddring. Hamnen hade
en nära kontakt med Gamla stan och låg inom synhåll för människorna som bodde runt Gåsatorget.
Från hamnen fraktades bl.a. gatsten av Skrea sten.
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GÅSATORGET / LAURENTIIPARKEN

Bohuslänningarna kom med inlagd sill och bytte till
sig potatis av hallänningarna.
Ytterligare exempel på varor som lossades och
lastades var hudar, spannmål och timmer.
Passagerartrafik på Ätran förekom också i form
av turer från ena åstranden till den andra. Det var
liv och rörelse. Hamnen av idag är fortfarande av
betydelse som en export- och importhamn för varor
såsom sten, trä, kemikalier, mjölk, foder och gödningsmedel. Det finns också ett reparationsvarv.

son Johan Falkman, givit byggnaden dess namn,
Falkmanska. Det är ursprungligen ett korsvirkeshus
som senare har vitrappats (s.k. Falkenbergsputs).
Staden hade vid denna tid bara ca 450 invånare.
Att man ändå ville satsa på krogar och gästgiverier
berodde troligtvis på konkurrens från Halmstad och
Varberg. Dessa städer hade hotat att helt utplåna
Falkenberg från kartan. I Falkmanska huset finns
nu ett trevligt café.
THE FALKMANSKA ESTATE

THE HARBOUR

As of today, the harbour is continuing to be of
significance when it comes to export/import.

FALKENBERGS KYRKA
Vid gamla Järnvägsstationen
Kyrkan uppfördes 1891-92 i nygotisk stil. Den ritades
av Adrian Crispin Peterson, en av den tidens främsta
kyrkoarkitekter. Kyrkan är byggd av halländsk granit
med ett vackert mönsterlagt skiffertak och ett
43 meter högt torn.
FALKENBERGS CHURCH

at the old railway station
Built in 1891-92 in a neo-Gothic style. Built of granite with
a beautiful roof pattern made of slate. Wurde 1891-92
errichtet. Die Kirche ist in neugotischem Stil gebaut.

FALKMANSKA
Storgatan 42
Huset mot Storgatan är en av Falkenbergs äldsta
byggnader. I början på 1700-talet byggdes det gamla
gästgiveriet med en påbyggd svalgång. Huset
byggdes av byggmästare Sören Sörensson, vars

Falkenbergs oldest building, built in the beginning
of the 18th century.

GÅSATORGET/LAURENTIIPARKEN
Gåsatorget utgör en del av stadens äldsta torg,
utmärkt på en karta redan år 1650, och vid denna
tid låg här bl.a. rådhus, skola och våghus.
Rådhuset blev sedermera fattighus. På torget
sålde man gäss på 1700-talet därav namnet. Torget
var stensatt och här fanns en brunn där man kunde
hämta vatten och vattna boskapen, som drevs hem
på kvällarna efter dagens bete. Här var stadens
centrum till mitten på 1700-talet, då det nya torget
med ett rådhus byggdes längre norrut vid Storgatan.
Södra delen stensattes år 1868 med klappersten
från Stafsinge (strax norr om Falkenberg), och resterande delar anlades som park år 1881, Laurentiiparken. När järnvägssträckningen genom Falkenberg
ändrades år 1936 innebar det att spåren anlades vid
Gåsatorgets norra del. Järnvägsspåren avlägsnades
i samband med att järnvägen drogs utanför stan och
den nya stationen öppnades 2008.
Laurentiiparken med träd och planteringar är
bevarade och utökades år 1988 med ”Rosariet”, en
vacker plantering där man kan njuta hela sommaren
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av doften från åttio olika rosenarter. Till detta bidrar
bl.a. Harplingesonen Eric Nilssons stenskulptur
”Konfirmanderna” från år 1956.
THE GOOSE SQUARE/LAURENTII PARK

The Goose square is one of the oldest market squares in
town it has been on the town map since 1650 and around
that time the town hall, school and weighing house was
situated around the square. The town hall later became a
home for the poor. In the 18th Century geese were being
sold on the market square hens the name.

S:T LAURENTII KYRKA
Tel: 0346-552 00, 552 72
Kyrkans äldsta delar är från 1300-talet och de tjocka
murarna tyder på att den skulle kunna användas som
försvarsborg mot fienden. Kyrkan har fått sitt namn
efter S:t Laurentius, hantverkarnas helgon. När den
nya kyrkan byggdes 1892 övergavs S:t Laurentii. Då
började man använda den som gymnastiksal. Vidare
har den tjänat som bl a tennisbana, brottarhall och
stadens första biograf. År 1928 återinvigdes kyrkan.
Den renoverades 2011.
Kyrkan är idag mycket omtyckt vid vigslar, dop och
gudstjänster. Inne i kyrkan finns det möjlighet att få
information om kyrkan via högtalare. Välj språk på
knapplådan på högra väggen i kyrkorummet.

SJÖBERGS LAXRÖKARGÅRD

Sjöbergsgården is the only farm in Falkenberg that has been
completely preserved with all of its farm buildings. The long
and narrow lot is said to have been built up since the late
18th century.
Sjöbergs Laxrökargård is named after the Sjöberg family,
which bought the farm in the 1830s and operated a salmon
smokehouse here from 1857 to 1955.
The smokehouse is located farther down on the lot near
the Ätran river. If you look inside, you can see the fireplace
that burned sprigs and wood chips to make the smoke that
added flavour to the fish.

HINDSTRÖMSGÅRDEN
Storgatan 69
Denna byggnad är Falkenbergs äldsta bevarade
träbyggnad, byggd 1736 (norra delen, gavel mot
Storgatan). Hindströmska huset, eller ”69:an”, som
det kallades förr, var bebott så sent som år 1969.
Huset har väldigt lågt i tak och man tog för vana att
sätta sig så fort man kunde när man kom inomhus.
Förr i tiden eldade man i öppen spis i köket med
ved eller torv. I köksväggen fanns även inmurad
bakugn och gryta för tvätt. Huset är idag en filial
till Falkenbergs museum.
THE HINDSTRÖM ESTATE.

The oldest wooden house in Falkenberg, from 1736.

ST LAURENTII CHURCH

Probably built around year 1300. The church, is named
after Saint Lawrence, the patron of the poor people.

SJÖBERGS LAXRÖKARGÅRD
Hamngatan 17
Här arbetade man i nästan hundra år med att röka
fisk och kött. Om du går riktigt nära den gamla träfasaden kan du känna lukten som fortfarande sitter
kvar i väggarna.
Sjöbergsgården är den enda stadsgård i Falkenberg som är fullt bevarad med alla ekonomibyggnader. Den långsmala tomten sägs ha varit bebyggd
sedan slutet av 1700-talet. Gården ligger intill
Storgatan som har medeltida anor. Den har behållit
sin ursprungliga form med bostadshuset mot gatan
samt en kringbyggd gårdsplan som avskiljs från
odlingstäppan med en uthuslänga. Så här såg de
flesta av stadens gårdar ut under 1800-talet.
Namnet Sjöbergs laxrökargård kommer från
familjen Sjöberg som köpte gården på 1830-talet
och bedrev laxrökeri här mellan 1857 till 1955. Jordbruket lades ned på gården 1888 och man satsade
fullt ut på laxrökningen. Rökhuset ligger längre ned
på tomten, nära Ätran. Om man tittar in kan man
se eldstaden där man eldade ris och spån för att få
röken som gav fisken sin smak. Rökningen gjorde
också att den höll längre. Promenerade man runt
i staden kunde man mötas av doften av enris och
rök som strömmade ut från rökhusen.
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BADHUSPARKEN
”Året runt parken”. Här blomstrar det året om.
Parken har 60 träd och buskar samt 100 perenner
av olika slag.
BADHUSPARKEN (SWIMMING HALL PARK)

The park has 60 trees and bushes together with
100 different types of perennial.

VALLARNA
För den som kommer till Falkenberg är Vallarna ett
måste att besöka. Inte långt från centrum finns detta
härliga naturområde på 270 000 kvm. Vallarna fick
sin nuvarande geografiska begränsning när Tullbron
byggdes år 1761. Ursprungligen fanns inga träd på
området, sånär som på al och buskar utmed åkanten.
Vallarna brukades då som betesmarker och lertäkt
för tegelbruket.
Några driftiga personers engagemang mot slutet
på 1800-talet och tidigt 1900-tal ändrade Vallarnas
utseende radikalt. Trädgårdsmästare Rudolf Abelin
som även anlagt Norrvikens Trädgårdar får uppdraget
att anlägga en park i Falkenberg. Tillsammans med
A.F Bergkvist, som sedan blev Falkenbergs första
stadsträdgårdsmästare, anlades Doktorspromenaden,
en omfattande trädplantering med björk och bergtall
i dungar. På slutningarna ner mot ån planterades
rhodedendron och bersåer. Omkring 1920 hade
Vallarna fått sin form, som vi ser området idag.
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På Vallarna finns: Vallarnas Friluftsteater, stor
lekplats, minizoo, motionsslinga på 2,2 km
(elbelyst), utegym, bangolf, boulehall, bouleplan
utomhus, frisbeegolf, liten äventyrsbana, skatepark
och Doktorspromenaden.
VALLARNA

In this beautiful park you’lI find a mini-zoo, playground
and an open air theatre.

NATURSKÖNA VÄGAR
BEAUTIFUL ROADS
HALLANDS VACKRASTE VÄG
Vägen mellan Askome och Gällared var av
Vägverket, utsedd till Hallands vackraste väg.
Vägen mellan Hjärtared och Källsjö kom på
andra plats vid samma utnämning.
THE MOST BEAUTIFUL ROAD IN HALLAND

PROMENADER I STADEN
WALKS IN THE CITY
På dessa promenader vandrar ni längs Ätrans
stränder med brusande vatten, fågelsång och
rhododendronsnår som lyser med sin fägring under
maj månad. En känsla av avskildhet från trafik och
buller. Strandpromenaden fortsätter förbi hamnen
hela vägen till Skrea strand.
DOKTORSPROMENADEN
Doktorspromenaden har fått sitt namn efter stadsläkaren, doktor Gustaf Adam Ehrengranath, som var
läkare i Falkenberg 1856-1877. Han ville ge sin tids
falkenbergare tillfälle att göra stärkande promenader.
På egen bekostnad lät han göra i ordning den
promenad som nu bär hans namn. Promenaden
var färdig 1861 och är 2 km lång. En brunn med
porträttmedaljong av doktor Ehrengranath, finns
i promenadens bortre del.

The road between Askome and Gällared was according to
Vägverket the most beautiful road in Halland and following
in second place is the road between Hjärtared and Källsjö.

NATURRESERVAT
NATURE RESERVE
1. BENGTESGÅRDS ÄNG
Hasselrik ekhagmark
Bengtesgårds äng är avsatt som naturreservat för
friluftslivet och för att bevara en gammal löväng med
slåtter och s k fagning (hopsamling och bränning av
löv och kvistar på våren) enligt gammal sed.
Vägbeskrivning: Från E6 tar man väg mot Långås,
strax norr om Bölse kvarn. Därifrån mot Sibbarp
3 km till Dylpered. Tag av mot Lindhult. 800 m efter
Hässlås kapell finns en liten väg mot söder, på
vilken man efter 400 m kommer fram till lövängen.
1. BENGTESGÅRDS ÄNG

Hazelrich oakfield.
THE DOCTORS PROMENADE

A 2 km long walk along the river Ätran.

LAXPROMENADEN
Laxpromenaden är en fin promenad och cykelväg
i vacker natur utmed Ätran. Promenaden börjar på
Ågatan och slutar vid kraftstationen.
THE SALMON PROMENADE

The salmon promenade has a lovely walk and cycling
route in the beautiful nature along the river Ätran.

STRANDPROMENADEN
Från Tullbrons södra sida till Skrea strand.
Strandpromenaden anlades omkring 1920 som
ett statligt nödhjälpsarbete. Arkitekt var dåvarande
stadsträdgårdsmästaren A.F. Bergkvist.

2. FEGEN
Sjölandskap
Naturreservatet Fegen delas av tre län Fegen är
näringsfattig klarvattensjö men har ett rikt fiskliv
med bland annat den vårlekande siklöjan. Vårlekande siklöja har endast påträffats i ett fåtal
sjöar i hela världen. Det är ett vackert sjölandskap
som med sitt rika fågelliv och omväxlande landskap är ett populärt friluftsområde.
Vägbeskrivning: Från Ullared följ väg 153 till
Fegens samhälle. Härifrån nås sedan olika
delar av sjön.
2. FEGEN

Fegen is a nature reserve and parts of the lake are a sanctuary
for birdlife. It´s a popular place for fishing and canoing.

THE BEACH PROMENADE

From south side of Tullbron to Skrea beach.
The Beach Promenade was built around 1920.

3. BJÖRKEKULLEN
Småskaligt odlingslandskap och naturskog. Björkekullen är avsatt som naturreservat för att bevara
områdets kulturhistoriska, botaniska och landskapliga värden.
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Vägbeskrivning: Kör riksväg 154 från Falkenberg
mot Ullared. I Köinge välj väg mot Svartrå.

Vägbeskrivning: Samtliga vägvisare mot Glommen
från kustvägen Falkenberg – Varberg leder till
parkeringsplats nära fyren.

3. BJÖRKEKULLEN

A small cultivation landscape and nature forest.

4. FRODEPARKEN
Ädellövskog
I den gamla bokskogen har drygt 30 sällsynta
organismer påträffats. Till dessa hör mossor, lavar,
svampar och insekter med höga krav på sin livsmiljö.
Vägbeskrivning: Från Slättåkra ta av mot Gräsås. Efter
2,5 km sväng vänster vid skylt mot Hult. Parkeringen
vid reservatet ligger ca 2,5 km in på denna väg.
4. FRODEPARKEN

Hardwood forest.

5. GRIMSHOLMEN
Strandängar, ljunghed, klippor, tallskog.

Morups Tånge is just south of Glommens fishing village.
This is now a nature reserve on account of its rich bird life,
and all of Sweden´s various species of waders can
be found here.

8. PÅVADALEN
Lövskogsklädd bäckravin
Påvadalen är en brant lövskogsklädd bäckravin som
leder ner till Ätran. Ravinskogen är av ädellövtyp
och floran synnerligen artrik. Området är redan ett
populärt utflyktsmål, framförallt på våren. Då möts
besökarna av en vacker syn av vårblommor som
täcker marken och en fantastisk fågelkonsert.
Vägbeskrivning: Ligger 1 mil nordost om Falkenberg. Kör mot Vessigebro ca 11 km. Tag höger vid
skylt Dalsgård. Efter 800 m på grusväg tag höger
vid vit ladugårdsbyggnad (skyltat) till P-platsen.

Grimsholmen har avsatts som reservat för att
bevara ett öppet kusthedlandskap med betade
hedar och strandängar.

8. PÅVADALEN

Vägbeskrivning: Reservatet ligger ca 7,5 km sydost
om Falkenberg. Tag av mot Boberg från f.d. E6 strax
söder om Skrea k:a. Efter ca 1 km finns en vägvisare
”Grimsholmen 5”. Parkeringsplats med toalett och
sopkärl finns invid vägen.

9. STENINGEKUSTEN
Öppna, betade strandängar

5. GRIMSHOLMEN

A very beautiful nature reserve covering the outermost,
unexploited part of the Grimsholmen/Boberg point,
nearest the sea.

6. HÄLLARP
Tagginstbestånd på ljunghedsmark
I Hällarps naturreservat finns en av Sveriges två
växtplatser för tagginst (Genista germanica).
Vägbeskrivning: Från E6 tar man i Falkenberg av
mot Ullared. Ca 1,5 km söder om Ljungby svänger
man västerut mot Lastad. Efter ca 1 km ligger
reservatet på vägens vänstra sida.
6. HÄLLARP

Clusters of German Greenweed on a heatherclad moor.

7. MORUPS TÅNGE
Havsstrandäng
Morups Tånge är en av Sveriges finaste fågellokaler.
I reservatet finns också en av de få betade dynhedarna i Halland. Under vår och höst passerar
många olika fågelarter på sin flytt norr- respektive
söderut. Morups Tånge är en välkänd plats, säskilt
när det gäller rastande vadare.
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7. MORUPS TÅNGE

Brook-ravine with deciduous forest.

I naturreservatet Stensjöstrands direkta närhet
ligger även naturreservaten Steninge, Skipås
och Näktergalslunden.
Vägbeskrivning: Kör norrut från Steninge mot
Ugglarp. Följ skylten mot Naturreservat till vänster
i norra delen av Stensjö.
9. STENSJÖSTRAND

Stensjöstrand is a few kilometers north of Steninge.
The varied countryside here is beautiful, with sandy
beaches, rocky beaches, fields and heatherclad moors.

10. SUMPAFALLEN
Lövskog, betesmark, vattenfall och forsar
Sumpafallen är avsatt som naturreservat för att
bibehålla en vacker forssträcka i Högvadsån med
omgivande lövskog och betesmarker med såväl
natur- och kulturvärden samt värden för friluftslivet.
Vägbeskrivning: Från Falkenberg kör du mot
Ullared. Cirka fyra kilometer norr om Köinge tar
du av mot Skinnarlyngen över en vacker stenbro.
Efter några hundra meter tag av till vänster och
följ vägen fram till gården Sumpa och reservatets
parkeringsplats.
10. SUMPAFALLEN

The river Ätran´s biggest tributary some times builds falls,
one of which is the nature reserve Sumpa falls.
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SUMPAFALLEN

11. SMÖRKULLEN
Barrskog, ordinär lövskog och åker

13. YTTRA BERG
Ålderdomligt odlingslandskap

Reservatet domineras av en brant bergkulle omgiven av skog och åkermarker. Berget Smörkullen
ligger 52 meter över havet och från toppen är det
en magnifik utsikt. År 1859 gjordes ett unikt fynd
på toppen av Smörkull, då upphittades en guldskål
från bronsåldern.

I naturreservatet Yttra Berg möter du ett landskap
som var vanligt förr, med hamlade träd, slåtterängar,
odlingsterrasser och fägator. Områdets skönhet,
den nära kontakten med gångna tider och det
fina gårdsmuseet gör Yttra Berg till ett välbesökt
utflyktsmål.

Vägbeskrivning: Strax sydost om Skrea kyrka följer
man vägvisare mot Boberg och därefter mot Grimsholmen. Reservatet ligger direkt norr om vägen.

Vägbeskrivning: Följ skyltarna mot ”Yttra Berg”
från vägen mellan Ullared och Ätran, 1 km väster
om Gällared.

11. SMÖRKULL

13. YTTRA BERG

Smörkull´s nature reserve is made up of 13 hectares and
from the top of this mountain you have a magnificent view
of the Halland coast.

A nature reserve since 1993. The farm called Yttra Berg is
from the turn of the century 1700-1800, and consists of a
long low house, a barn and stables.

12. VESSLUNDA
Strandmiljöer och tallskog på flygsandfält.

14. ULLARP
Ekhagmark

Naturreservatet Vesslunda sträcker sig från
Suseåns mynning i norr till Långasand i söder.

En vacker fägata leder er in i reservatet till
den ekbevuxna Rossängen.

Vägbeskrivning: Från E6 söder om Heberg följer
du vägvisare mot Ugglarp. Vid Eftra kyrka tar du
av mot Boberg och efter 2 km mot Vesslunda.

Vägbeskrivning: Från E6 söder om Heberg följer
man vägvisare mot Ugglarp. Mellan Skällentorp
och Ugglarp ligger Ullarp.

12. VESSLUNDA

14. ULLARP

Beach environment and pine forest on a sandy field.

Oak forest.
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SKREA STRAND
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FALKENBERG ÄR UNIKT
FALKENBERG IS UNIQUE
Falkenberg har ett unikt läge med en skiftande natur som går
från vackra sandstränder vid kusten till bokskogar, sjöar och åsar
i inlandet. Här är det bara fantasin som sätter gränsen på vad du
kan göra. Fiska lax i Ätran, paddla SUP-bräda i havet eller kanot
i en strömmande å. Känna adrenalinet pumpa på Falkenbergs
motorbana, cykla eller vandra längs vackra naturstigar eller
skejta på Vallarna. Välkommen till aktiviteternas Falkenberg.

FALKENBERG HAS A UNIQUE LOCATION WITH A VARIED NATURE that goes from beautiful sandy
beaches on the coast to beech forests, lakes and hills in the country side. Your imagination sets the
limit. Why not go fly fishing salmon in Ätran, or paddle SUP board in the sea or canoe in a streaming
river. Feel the adrenaline at Falkenberg’s motorway, ride your bike or take a hike along beautiful
nature trails or rip the skate park in Vallarna. Welcome to the Falkenberg of your choice.
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HAVSBAD | BEACHES

HJÄRTAREDSSJÖN
Badplats med badbrygga utanför Ullared.

GLOMMENS STRAND
10 km norr om Falkenberg.

Swimming area with jetty outside of Ullared.

Glommen beach 10 km north of Falkenberg.

HANSAGÅRD RINGSEGÅRD
www.falkenbergssurfklubb.se
5 km söder om Falkenberg.
Inklusive surfzon, se webbsida.
5 km south of Falkenberg. Including surfing zone;
see web page.

LÅNGASAND
16 km söder om Falkenberg.
16 km south of Falkenberg.

HORSASJÖN
Badplats med badbrygga utanför Älvsered.
Swimming area with jetty outside of Älvsered.

LJUNGSJÖN
Badplats med badbrygga i närheten av Ljungby.
Promenad runt sjön finns.
Swimming area with jetty near Ljungby. There is a walkway
around the lake.

LYNGSJÖN
Badplats med badbrygga utanför Krogsered.
Swimming area with jetty outside Krogsered.

OLOFSBO
8 km norr om Falkenberg utmed Kustvägen.
Hundbad finns. I området ligger Morups Tånge.
8 km north of Falkenberg along the Kustvägen coastal road.
Dog bathing available. Morups Tånge is located in the area.

ROSENDAL
12 km norr om Falkenberg mellan Glommen
och Morup.
12 km north of Falkenberg between Glommen and Morup.

SKREA STRAND
2,5 km söder om Falkenberg. Hundbad finns.

Swimming area with jetty and diving tower near Asige.

SJÖNEVADSSJÖN
Badplats med badbrygga vid Sjönevad.
På ön ute i sjön ligger en fornborg från tidig
medeltid.
Swimming area with jetty at Sjönevad. On the island in the
lake, there is an ancient castle from the early Middle Ages.

2.5 km south of Falkenberg. Dog bathing available.

ÄTRAFORSDAMMEN
Badplats med badbrygga vid Ätrafors.

STAFSINGE STRAND
Strax norr om Falkenbergs hamn.
Omväxlande strand.

Swimming area with jetty by Ätrafors.

Just north of Falkenberg’s harbour. Varied seashore.

BADANLÄGGNINGAR

STENSJÖSTRAND
23 km söder om Falkenberg. Mest klippor men
även sand. Naturreservat.
23 km south of Falkenberg. Mostly rocks, but also sand.
Nature reserve.

UGGLARP
19 km söder om Falkenberg. Hundbad finns.
19 km south of Falkenberg. Dog bathing available.

INSJÖBAD | FRESHWATER BATHS
SJÖN FEGEN
Badplats med badbrygga i Fegen.
Swimming area with jetty in Fegen lake.
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NYHAGASJÖN
Badplats med badbrygga och hopptorn
i närheten av Asige.

SWIMMING FACILITIES
KLITTERBADET, FALKENBERG
Tel. 0346-88 63 30
www.klitterbadet.se
Inomhusbad med 50-meters saltvattenbassäng,
en 34° bassäng, undervisningsbassäng och badlandskap för de minsta. Här finns också ångbastu,
torrbastu, bubbelpool, möjlighet till spinning, styrketräning och organiserad vattenträning. Badet har en
cafeteria med varierat utbud. Entréavgift.
Indoor swimming pool with 50-metre pool, 34° pool,
children’s water park and more. There are also saunas,
whirlpool bath, gym and cafeteria. Admission fee.

AKTIVITETER

ÄVENTYRSGOLF PÅ G

VESSIGEBROBADET, VESSIGEBRO
Tel. 0764-96 40 90, 0346-88 63 31
www.klitterbadet.se
Tempererat utomhusbad i Vessigebro.
25 meters bassäng, undervisningsbassäng
och plaskbassäng. Entréavgift.
Heated outdoor pool. Admission fee.

SJÖVIKSBADET, ÄTRAN
Sjövikenvägen, Ätran
Tel. 0346-602 98
En 25-meters bassäng med 3-meterssvikt
och en plaskbassäng. Entréavgift.

KLITTERBADET

ÄVENTYRSGOLFBANA PÅ G
Hansagård Camping, Falkenberg
Tel. 0346-169 44
www.hansagard-camping.se
SKREA BANGOLF – SKREA AKTIVITETSCENTER
Havsbadsallén, Skrea strand
Tel. 0346-71 10 20
www.skreabangolf.se
UGGLARP.NU – CAMPING, STUGOR
& KONFERENS
Ugglarp
Tel. 0346-438 89
www.ugglarp.nu

25-metre pool. Admission fee.

BANGOLF | MINI GOLF
FALKENBERG BANGOLF
Vallarna
Tel. 0346-823 28
FEGENKIOSKEN
Uhlabovägen 1, Fegen
Tel. 0346-611 95
www.fegenkiosken.se
ÄVENTYRSGOLF
Gekåsbyn, Ullared
Tel. 0346-375 01
www.gekas.se
ÄVENTYRSGOLFBANA
Klittervägen 51, Falkenberg
Tel. 0346-172 69
www.pa-g.se

BIBLIOTEK | LIBRARY
STADSBIBLIOTEKET
Biblioteksgatan 2, Falkenberg
Tel. 0346-88 63 80, 0346-88 63 70
bibliotek.falkenberg.se

BIO | CINEMA
STADSTEATERNS BIOGRAF
Stortorget.
Tel. 0346-106 00
www.eurostar.se
Se program på webbsidan.
Program, see website
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FEGENSJÖN

BOULE | BOULE
FALKENBERGS BOULECENTER
Vallarna
Tel. 0346-164 40
Inomhus och utomhus.
Indoors and outdoors.

BOWLING | BOWLING
BOWLINGHALLEN
Badhusvägen 52
Tel. 0346-844 90
www.falkenbergsbowlinghall.se

FISKE | FISHING
På Falkenbergs Turistinformation kan du hämta en
broschyr över fiskevatten i Halland. Här finns även
en broschyr om laxfisket i Ätran.
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BARKEN, LEVRESHÖLJ, HAKASJÖN,
BARKHULTAÅN
Benny Larsson, tel. 070-391 34 83
Stefan Karlsson, tel. 070-659 13 00
Fiskekort köps vid sjön Barken, självbetjäning.
Båtuthyrning.
Fishing licences can be purchased by Lake Barken,
self-service.

BJÖRKASJÖ, MJÄLLSJÖN, RAMMSJÖN
Köinge Radio & TV, tel. 0346-231 12
Stellan Johansson i Svartrå, tel. 0346-233 13
Bråtadals vandrarhem, tel. 0346-233 43
Fiskekort och båtuthyrning.
Fishing licences and boat rentals.

ESEREDSJÖN
Handlar’n i Ätran, tel. 0346-600 52
Lars Czylwik, tel. 0708-72 25 81
Fiskekort.
Fishing licence.

Ätrans Turist, tel. 0346-604 95

At the Falkenberg tourist information office, you can get a
brochure about fishing waters in Halland. There is also a
brochure on salmon fishing in the Ätran river.

Båtuthyrning.

ALVHAGASJÖN, KVARNSJÖN,
PIPESJÖN, KALVSJÖN
Alvhaga Vildmark, tel. 070-590 64 15

FEGENSJÖN
Alvhaga Vildmark, tel. 070-590 64 15
Fegenkiosken, tel. 0346-611 95

Fiskekort och båtuthyrning.

Fiskekort och båtuthyrning.

Fishing licences and boat rentals.

Fishing licences and boat rentals.

Boat rentals.

AKTIVITETER

HAVET
Fritt spöfiske 1/4–30/9.
THE SEA

Free rod fishing 1/4-30/9.

HJÄRTAREDSSJÖN, KYRKSJÖN, KINNASJÖN
Ingemar Johansson, Tel. 0346-305 71
Anna Carina Ericson, Tel. 073-342 85 19
Fiskekort och båtuthyrning.
Fishing licences and boat rentals.

HÖGSJÖN, HÄLLESJÖN, ÄMTASJÖN
Rune Johansson i Åsen, Älekulla, tel. 0320-510 24
Fiskekort och båtuthyrning.
Fishing licences and boat rentals.

HÖGVADSÅN (NYDALA, KOGSTORP, ULLARED)
Gekås camping, tel. 0346-375 01
Nydala kvarn i Köinge, tel. 0346-230 08

TJÄRNESJÖN
Ingemar Dahlberg, Sundhult, tel. 0346-320 66
Bertil Bengtsson, Lilla Backa, tel. 0346-320 20
Folke Svensson, tel. 0346-320 30
www.tjarnesjon.se
Fiskekort och båtuthyrning.
Fishing licences and boat rentals.

TUSSJÖN, YXSJÖN
Alf Karlsson, Gunnarstorp, tel. 0346-77 40 85,
tel. 073-546 71 25
Fiskekort och båtuthyrning.
Fishing licences and boat rentals.

TÖRESJÖN, KROKSJÖN, ÖVRE & YTTRE SJÖ
Bengt Erlandsson, Torsebo, tel. 0340-911 05
Fiskekort och båtuthyrning.
Fishing licences and boat rentals.

KNOBESHOLMSJÖN
Roland Alexandersson,
Tel. 0708-42 17 00, 0346-421 00

VINÅN
Vinbergs Golfklubb, tel. 0346-190 20
Falkenbergs Turistinformation, tel. 0346-88 61 00

Fiskekort.

Fiskekort.

Fishing licence.

LJUNGSJÖN
Lennart Nilsson, tel. 070-371 62 02
Uthyrning av roddbåt med möjlighet att fiska.

Fishing licence.

VISMEN
Anette Larsson, Vimshult, tel. 070-799 88 85
Kenneth Johansson, Krogsered, tel. 070-174 90 15
Erik Jansson, Stixered, tel. 0346-610 13

Rowing boat with fishing opportunities.

Fiskekort och båtuthyrning.

MOSSJÖN
Bengt Ahlberg, tel. 070-308 01 22
Monika, tel. 072-575 02 82

Fishing licences and boat rentals.

Fiskekort och båtuthyrning.
Fishing licences and boat rentals.

PÅARPS GÅRD
Tel. 0325-530 11
www.paarpsgard.se
Fiskekort och båtuthyrning.
Fishing licences and boat rentals.

SUSEÅN
Falkenbergs turistinformation, Tel. 0346-88 61 00
Fiskekort.
Fishing licence.

SVARTEN, BOKSJÖN, KALVEN, KROKSJÖN,
ST MELLSJÖN, KALVSJÖN, LILLA OCH
STORA TORVSJÖN
Leif Jansson, Borsthult, tel. 0340-360 85
Göran Johansson, Kushult, tel. 070-522 34 48

ÄTRAN
50 meter nedströms Tullbron-mynningen,
fritt spöfiske, ej lax.
50 metres downstream from Tullbron-the mouth,
free rod fishing, not salmon.

ÄTRANS LAXFISKE
Falkenbergs turistinformation, tel. 0346-88 61 00
falkenberg.se/laxfiske
Laxbron-50 meter nedströms Tullbron. Fiskekort
kan även köpas vid laxfiskestugan vid Ätran.
Laxbron – 50 metres downstream from Tullbron. Fishing
licences can be purchased at the salmon fishing cottage
by Ätran.

ÄTRANS NEDRE FVO
Falkenbergs Turistinformation, tel. 0346-88 61 00
ICA i Vessigebro, tel. 0346-204 30.
Vessigebro-gamla E6-bron.
Vessigebro – old E6-bridge.

Fiskekort och båtuthyrning.
Fishing licences and boat rentals.
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GOKART | GOCART
FALKENBERGS MOTORBANA
Lastadvägen 11, Falkenberg. Tel. 0346-190 33
www.falkenbergsmk.se/Gokartbanan
Utmana familjen, vännerna eller kollegorna i fartfylld
gokart. Nu finns en helt ny gokartbana på Falkenbergs Motorbana som dessutom är en av de största
på västkusten.
Challenge your family, friends or colleagues to a race in
speedy go-karts. Now there is a brand-new go-kart track at
Falkenberg’s Motorbana, one of the largest racing tracks on
Sweden’s West Coast.

GOLF | GOLF
BJÖRNHULTS GOLFBANA
Björnhult, Falkenberg. Tel. 0346-71 44 30
www.bjornhultsgk.se
FALKENBERGS GOLFKLUBB
Golfvägen, Skrea. Tel. 0346-502 87
www.falkenbergsgolfklubb.se
ULLARED FLÄDJE GOLFKLUBB
Flädje, Vessigebro. Tel. 0346-204 40
www.ullaredfladjegk.se
VINBERGS GOLFKLUBB
Sannagård, Falkenberg. Tel. 0346-190 20
www.vinbergsgolfklubb.se

FRILUFTSLIV | OUTDOOR
CYKLA OCH CYKELUTHYRNING
Falkenbergs kuststräcka erbjuder många
härliga stopp vid stränder, utsiktsplatser och
caféer. Kattegattleden är en skyltad cykelled
mellan Helsingborg och Göteborg. Karta kan
du köpa på Falkenbergs turistinformation.
Läs mer på www.kattegattleden.se.
Falkenbergs inland bjuder på den vackra
Ätradalen och dess vattendrag, åkrar, ängar
och böljande skogslandskap. Här finns även
tolv cykelrundor på mellan 3-8 mil,
se www.ekomuseum.com/cykelinland
BICYCLING AND BIKE RENTALS

Falkenberg’s coastline roads offer many delightful stops
at beaches, viewpoints and cafés. Kattegattleden is a signposted bicycle route between Helsingborg and Gothenburg.
Read more at www.kattegattleden.se.
Falkenberg’s interior offers the scenic Ätradalen valley, with
its rivers, fields, meadows and hilly, forested countryside.
At the Falkenberg tourist information office, you can buy a
bicycle map that covers western Sweden. You can also buy
a map of the Kattegattleden route.
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GEKÅSBYN ULLARED AB
Tel. 0346-375 01
www.gekas.se
HERTINGS CYKEL
Nygatan 64
Tel. 0346-100 68
www.hertingscykel.com
HOTELL VESTERHAVET
Motellvägen 3
Tel. 0346-71 18 80
www.hotellvesterhavet.se
SKREA CAMPING
Skrea Strand.
Tel. 0346-171 07
www.skreacamping.se
VÄSTKUST ÄVENTYR MOUNTAINBIKES
Björnbärsstigen 6
Tel. 073-800 94 01
www.vastkustaventyr.se

PADDLA OCH HYR KANOT
Att paddla i Ätran ner mot havet bjuder på
härliga upplevelser. En lagom dagstur är att starta
i Vessigebro och paddla till Falkenberg. I inlandet
ligger det natursköna sjölandskapet Fegen.
Lägerplatser finns på flera stränder och här kan
du tälta och grilla. Andra alternativ är Högvadsån,
som är ett biflöde till Ätran, och Suseån som är en
mindre slingrande å i ett mycket vackert område.
PADDLE AND RENT A CANOE

Paddling on the Ätran river down to the sea is a wonderful
experience. A reasonable day trip is to start at Vessigebro
and paddle to Falkenberg. In the interior you will find the
scenic Fegen lake landscape. Camping places are available
on several beaches, and you can pitch a tent and barbecue
there. Other options include the Högvadsån river, an Ätran
tributary, and Suseån, a small meandering river in a very
beautiful area.

ALVHAGA VILDMARK
Tel. 070-590 64 15
www.fegen.nu
Kanot, roddbåt och kajak.
Canoe, rowing boat and kayak

FEGENKIOSKEN
Tel. 0346-611 95
www.fegenkiosken.se
Kanot, roddbåt.
Canoe, rowing boat.

FRISKVÅRDSTEAMET I FALKENBERG
Tel. 0346-126 09
Kanot, forskajak.
Canoe, whitewater kayaking.

AKTIVITETER

HÖGVADS KANOT OCH FISKEÄVENTYR
Tel. 070-660 14 84
www.hogvadskanot.se

MOTIONSANLÄGGNINGAR

Kanot, roddbåt och kajak.

FRISKIS & SVETTIS
Västerhavsvägen 2, Falkenberg
Tel. 0346-836 80
www.falkenberg.friskissvettis.se

Canoe, rowing boat and kayak.

VANDRA
Falkenberg erbjuder goda möjligheter till vandring.
Många av naturreservaten är trevliga att vandra i,
du kan läsa mer om dem på sid 31.
HIKING

Falkenberg offers excellent opportunities for hiking. Many
of the nature reserves are pleasant places in which to hike.
You can read more about them on page 31.

HALLANDSLEDEN
Har två sträckningar i kommunen, västra och östra
och går genom Ätrans och Högvadsåns natursköna
dalgångar. Leden följer stigar och småvägar och
det finns vindskydd och övernattningsställen. Kartor
finns att köpa på Falkenbergs Turistinformation. För
mer info se www.halland.se/sv/visit/hallandsleden
The Hallandsleden route has sections that pass through
the municipality. It goes along paths and back roads, and
there are windbreaks and sleeping accommodations along
the way. Maps can be purchased at the Falkenberg tourist
information office.
For more info, see www.halland.se/en/visit/hallandsleden

ÖSTDANMARKS VANDRINGSLED
Följer den gamla dansk-svenska gränsen.
Vandringsleden är 17 km lång och passerar
många historiskt intressanta platser. För mer
info se www.gransleden.se
Follow the old Danish-Swedish border. The hiking trail is 17 km
long and passes many places of historical interest. For more
info, see www.gransleden.se

ÅKULLA BOKSKOGAR
På gränsen till Varbergs kommun ligger det fina
naturområdet Åkulla Bokskogar. Här finns ett flertal
olika strövstigar från 1,6–6 kilometer långa. Stigarna är
sammanlänkade med varandra, vilket gör det
möjligt att göra längre vandringar. För mer info
se www.akullabokskogar.nu
Located on the border of Varberg municipality is the
excellent Åkulla Bokskogar (beech forest) nature area.
There are several different walking paths here from
1.6 to 6 kilometres long. The paths are interconnected
with each other, which makes it possible to go on longer
hikes. For more info, see www.akullabokskogar.nu

EXERCISE FACILITIES

GJUTERIET CROSSFIT
Åkarevägen 18, Falkenberg
Tel. 070-558 69 38
www.gjuterietcrossfit.com
MOTIONSHUSET
Schubergsvägen 16, Falkenberg
Tel. 0346-160 06
www.motionshuset.com
NORDIC WELLNESS
Storgatan 35, Falkenberg
Tel. 072-187 45 91
www.nordicwellness.se
STRANDHÄLSAN
Söderbro Center, Nygatan 64, Falkenberg
Tel. 0346-100 82
www.strandhalsan.se

MOTIONSSPÅR | JOGGING TRACK
Falkenbergs kommun ansvarar för elva upplysta
motionsspår av olika karaktär. Motionsspåren är till
för löpning och promenader. Cykling och ridning
ska inte förekomma i motionsspåren. Vid motionsspåret på Vallarna finns en träningspark med
redskap anpassade för alla väder.
Falkenberg municipality maintains 11 illuminated jogging
tracks with different characteristics. The jogging tracks are
for running and walking.

Vessigebro
Ullared
Ljungby
Långås
Skogstorp
Slätten

1,5 km
2,7 km
2,2 km
2,0 km
1,7 km
2,5 km

Slöinge
Vallarna
Vinberg
Älvsered
Ätran

1,5 km
2,2 km
1,5 km
2,5 km
3,5 km

PAINTBALL
FALKENBERGS PAINTBALL
Tel. 0709-65 48 80
www.falkenbergspaintball.se
7 km öster om Falkenberg.
7 km east of Falkenberg.
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SAGOCAFÉET

UPZONE

VALLARNaS SKATEPARK

SKIDÅKNING | SKIING

BARNEN | FUN FOR THE KIDS

ULLAREDS SLALOMBACKE
Tel. 0700-271 460
www.ullaredsslalomklubb.se

VALLARNA
Ett härligt naturområde som är ett måste att besöka.
Stor lekplats, äventyrsbana, mini-zoo med getter
och höns. Det finns gott om picknickbord så ta
gärna med fika.

ÄTRANS SKIDCENTER
Tel. 0346-603 31, 0766-122 634
www.idrottonline.se/AtransIF-Skidor
Längdskidåkning och skidskytte.
Cross-country skiing and biathlon.

TENNIS
FALKENBERGS TENNISHALL
Elvägen 9, Falkenberg
Tel. 0346-71 10 88
www.ftk.org/OmFTK/Tennisstadion
FALKENBERGS TENNISSTADION
Skrea strand, Falkenberg
Tel. 0346-71 10 88
SLÖINGE TENNISKLUBB (ÄVEN PADELTENNIS)
Sandgatan 11, Slöinge
Tel. 0346-405 80
www.sloingetennisklubb.org

I området finns även minigolf, frisbeegolf, Vallarnas
friluftsteater, 2,2 km elbelyst motionsslinga och
boulebana. På turistinformationen kan ni hämta
en karta och spelregler över Vallarnas frisbeegolf.
Splendid nature area with large children’s playground,
adventure park and mini zoo with goats and chickens.
The area also features mini golf, Frisbee golf, Vallarna’s
open-air theatre, a 2.2-km illuminated jogging trail loop
and a boules court.

SKATEPARKEN
Med över 1000 kvadratmeter betong-, och stålkonstruktioner ges det möjlighet till en mängd
åkmoment. Anläggningen finns vid Vallarna och
är ständigt öppen och utan avgift.
The skate park is located at Vallarna and is always open
and free of charge.

PARKOUR
Hallands första parkourbana finns i Vallarnas
friluftspark i anslutning till skateparken.
Parkour course in Vallarna’s recreational park.
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GURKBÄNKEN
En upplevelsepark mitt i Vessigebro med lekplats,
träningsredskap, konstverk och möjlighet att spela
boule eller andra bollspel.

KLITTERBADET
Inomhusbad med 50-meters saltvattenbassäng,
en 34° bassäng, undervisningsbassäng och badlandskap för de minsta.

Amusement park in Vessigebro with children’s playground,
fitness equipment and more.

Indoor 50-metre saltwater pool, a 34° pool, an instruction
pool and water park for young children.

SMÖRKULLEN
Smörkullen ligger 52 meter över havet och uppe på
toppen har du en fantastisk utsikt över Falkenbergs
kustremsa. Det finns en parkering precis nedanför
berget och därifrån följer du en stig upp till toppen.

BIO
Stadsbion ligger mitt i Falkenbergs centrum, vid
Stortorget. Boka biljetter på www.eurostar.se

Smörkullen is 52 metres above sea level, and from the top
you have a fantastic view of Falkenberg’s coastal strip.

BANGOLF
Vid Skrea strand, bredvid Falkenberg Strandbad,
hittar ni Skrea bangolf. Roliga och välskötta banor
med 9, 18 eller 27 hål.
MINI GOLF

At Skrea beach you will find entertaining and well-maintained
courses with 9, 18 or 27 holes.

ÄVENTYRSGOLF
På Hansagårds-, Gekåsbyns-, och Ugglarps
campingar finns äventyrsgolfbanor som passar
både stor och liten.
ADVENTURE GOLF

At campgrounds in Hansagård, Gekåsbyn and Ugglarp, there
are adventure golf courses suitable for both young and old.

UPZONE ÄVENTYRSPARK, ULLARED
Ge dig ut i en hisnande höghöjdsbana och häng
med på äventyr bland trädtopparna. I parken kan
du kasta dig ut i linbanor, balansera på grenar,
klättra i nät och svinga dig i lianer. Från 8 år.
Öppet mars-november.
Breathtaking high ropes course. For age 8 and up.
Open March-November.

SAGOCAFÉT
I Storans trädgård mitt i stan finns Sagocaféet.
Här kan du njuta av en god fika i en miljö som du
inte hittar någon annanstans. Med färgstarka köksmöbler mitt ute i trädgården känns det som om man
förflyttas till trädgården i Pippi Långstrumps Villa
Villekulla. Alla barn kan också leka i sagoparken.
Öppet sommartid.
You can enjoy a good cup of coffee and snack here, and it
feels as if you have been transported to the garden in Pippi
Longstocking’s Villa Villekulla. All children can play in the
fairy tale park. Open in the summer.

SIA GLASS
SIA Glass har egen fabriksförsäljning med andrahandssorterad glass till bra priser och även glassbar.
Butiken ligger en kort avstickare från E6/E20 mellan
Halmstad och Falkenberg (avfart nr 48).
Factory outlet with an assortment of ice cream seconds at
good prices and even an ice cream bar.

Stadsbion cinema is located in central Falkenberg on the
main square, Stortorget. Buy tickets at www.eurostar.se

BOWLING
På Badhusvägen hittar ni Bowlinghallen.
Fredagar och lördagar är det discobowling.
On Badhusvägen you’ll find the Bowlinghallen bowling alley.
Disco bowling on Fridays and Saturdays.

FALKENBERGS ISHALL
Ishallen ligger vid Kristineslätt strax utanför centrum
och har öppet v36-v13.
The ice-skating rink is located by Kristineslätt just outside the
city centre and is open from week 36 to 13.

GRUPPAKTIVITETER
GROUP ACTIVITIES
UPPLEV TILLSAMMANS
Här finns tips för sällskap som vill skapa minnesvärda upplevelser tillsammans. Trivselaktivitet
med kollegorna, födelsedagsfirande med familjen
eller kanske en möhippa? Det är kul att lära sig
något nytt samtidigt som man umgås med
människor som man tycker om.
EXPERIENCE TOGETHER

There are pointers here for groups that want to create
memorable experiences together. Activities that create a
sense of well-being with colleagues, birthday celebrations
with family or maybe a hen party. It’s fun to learn new things
while spending time with people you like.

ALVHAGA VILDMARK, FEGEN
www.fegen.nu
Gör er redo för ett riktigt vildmarksäventyr. Tävlingar
som lerduveskytte, hästskovarpa och hinderbana.
Get ready for a true wilderness adventure. Competitions
such as skeet shooting, horseshoe pitching and an
obstacle course.

EDDYLOU RANCH, SLÖINGE
www.eddylouranch.com
Erbjuder upplevelser på hästryggen med
utgångspunkt från westernridning.
Offers experiences on horseback, with western riding
as a starting point.
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FALKENBERGS PAINTBALL
www.falkenbergspaintball.se

SUSEÅ CHOKLAD & DELI, FALKENBERG
www.susea.se

Erbjuder paintballspel i skogsmiljö – endast 7 km
från Falkenberg. Målet är att ha så roligt som möjligt
på ett säkert sätt under ert adrenalinfyllda äventyr!

Chokladfabrik med delikatessbutik och café. I en
chokladprovning får du förutom att smaka även lära
dig om chokladens historia, dess tillverkning och
användningsområden. Kan även kombineras med
provsmakningar av vin, champagne eller rom.

Offers paintball games in a forest setting – only 7 km from
Falkenberg. The goal is to have as much fun as possible in
a safe manner during your adrenaline-filled adventure!

FARMHOUSE SOAP, GÖDEBY
www.farmhousesoaps.se
Kurser i tvåltillverkning. Lär dig att göra tvål från
grunden med naturliga ingredienser. Gårdsbutik
och presentshop.
Courses in soapmaking. Learn how to make soap from
scratch with natural ingredients. Farm shop and a gift shop.

FISKEGUIDE I FALKENBERG
www.fiskeguideifalkenberg.se
Kurser, guidning, prova på inom flugfiske.
Nybörjare och erfarna är välkomna till en trevlig
stund vid vattnet.
Courses, guides, try your hand at fly fishing. Beginners and
experienced anglers are welcome to a pleasant interlude
by the water.

HELLAGÅRDEN, SLÖINGE
www.hellagarden.se
Turridning på islandshäst. Välj mellan strandritten
eller tölt i trollskogen.

TÖLT I VÄST, OLOFSBO
www.toltivast.se
Turridning på Islandshäst. Upplev naturen
från hästryggen.
Horseback riding tours on Icelandic horses.
Experience nature on horseback.

ULVANSTORP TUNNBRÖDSBAGERI, ÄLVSERED
www.ulvanstorp.se
Här kan ni baka tunnbröd i vedeldad stenugn.
Äventyr i skogen med 5-kamp, bad i vedeldad
tunna och övernattning i lappkåta.
You can bake flatbread here in a wood-fired, stone oven.
Adventure in the woods with pentathlon, bathing in a
wood-fired barrel and spending the night in a tent.

UPZONE ÄVENTYRSPARK, ULLARED
www.upzone.se

Horseback riding tours on Icelandic horses. Choose
between a beach ride or a tölt (four-beat running walk)
in the bewitching forest.

Ge er ut i en hisnande höghöjdsbana och häng
med på äventyr bland trädtopparna. I parken kan
du kasta dig ut i linbanor, balansera på grenar,
klättra i nät och svinga dig i lianer.

HÖLSEBÖKE NATURHÄLSOGÅRD, ASIGE
www.holseboke.nu

Venture out on a breathtaking high ropes course and come
along on an adventure among the treetops.

Vedeldat kar, spabehandlingar, fiske, naturretreat,
flotte & bastu vid sjön.
Wood-fired bathtub, spa treatments, fishing, nature retreat,
raft & sauna by the lake.

LJUSVERKSTAN, GÄLLARED
www.ljusverkstan.se
Lär dig att stöpa ljus och ljuskronor.
Även gårdsförsäljning och hantverksbutik.
Learn to dip candles and chandeliers. Also sales of farm
goods and a crafts shop.

SKREA AKTIVITETSCENTER, FALKENBERG
www.skreaaktivitetscenter.com
Gruppaktiviteter inom- och utomhus,
samarbetsövningar och lekar som ”Guldjakten”
och ”Roliga timmen”.
Indoor and outdoor group activities, collaborative exercises
and games such as “Hunt for Gold” and “Fun Hour”.
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Chocolate factory with delicatessen and café. In a chocolate
tasting, you get to taste and also learn about the history of
chocolate, its manufacture and fields of application. Can also
be combined with tastings of wine, champagne or rum.

VÄSTKUSTÄVENTYR, FALKENBERG
www.vastkustaventyr.se
Ge er ut på ett riktigt äventyr! Guidade turer
på mountainbike, klättring eller SUP.
Head out on a real adventure! Guided tours on a mountain
bike, climbing or SUP (stand-up paddle boarding).

ÄTRANS TURIST, ÄTRAN
www.atrans-turist.nu
Fritidsanläggning med tempererat utomhusbad,
äventyrsbana och mångkamp.
Recreational facilities with outdoor pool, adventure park
and athletic competition.

AKTIVITETER

Laxfiske i Ätran

Upplev akta vildlaxf iske och mycket mer
Den unika kombinationen av
stadsliv och lugn som Ätrans
flugfiske ger själen är förunnat
få städer i världen.

L OK A L

DD U T V

E

L ING

H

LE

CK

T

www.falkenbergslaxfiske.se

AL A ND
L
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SHOPPING
Gå i affärer och shoppa! Det är en väsentlig del av resans upplevelse. I Falkenbergs kommun finns mycket goda möjligheter
till shopping, året om. Många kommer hit enbart för att handla.
Gå på upptäcksfärd i Falkenbergs många specialbutiker och
varuhus. Här finns all den service man behöver.
Varuhuset Gekås Ullared är Sveriges största besöksmål
dit över 3000 bussar och en miljon personbilar transporterar
över 4,8 miljoner besökare varje år. Inte så konstigt att Ullared
ibland fungerar som vägvisare till hela Falkenbergs kommun.

GO SHOPPING. IT IS AN IMPORTANT PART OF THE JOURNEY. In Falkenbergs municipality
there are excellent opportunites for shopping all year round. Many people come here just to shop.
Go on an expedition to Falkenbergs many special boutiques and stores. Here you will find all
the service you need.
The Gekås Store in Ullared is Sweden´s biggest tourist destination, with over 3000 busses and
a million private cars transporting more than 4,5 million visitors each year. It´s not surprising that
Ullared sometimes acts as a signpost for the whole of Falkenbergs municipality.
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Vi har sedan 1926 försett
Falkenbergare och sommargäster
med god service och bra
kvalitet inom Ur och Optik.
Varmt välkomna

önskar Karolina Svensson (Leg. Optiker)
och Fredrik Svensson (Urmakare)
med personal

ÖPPETTIDER: MÅN–FRE: 10–18 LÖR: 10–15
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CULINARY
Falkenberg är prisat av White Guide som en hel destination full
av matupplevelser! I vår kommun finns mängder med vattenhål
och restauranger. Utelivet har på senare år fått en kontinental
känsla med många uteserveringar och matställen. Här finns allt
från mysiga kaféer till gourmetrestauranger.

FALKENBERG HAS BEEN AWARDED BY WHITE GUIDE AS A COMPLETE destination full of culinary
experiences. There are many watering holes and restaurants in and around Falkenberg. The night
life has in the later years developed to become almost continental, with open air restaurants/cafés
and diners. Here you can find everything, from cosy coffee shops to gourmet restaurants.

TIPS!
Häng med i vad som sker
i Falkenbergs Skafferi:
www.falkenbergsskafferi.se
falkenbergs_skafferi
falkenbergsskafferi
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KAFÉER | CAFÉS
AGNES HÖRNA
Industrivägen 2, Falkenberg
Tel. 073-093 01 55
www.agneshorna.se
ANNAS BAKGÅRD
Storgatan 42, Falkenberg
Tel. 0346-877 77
www.annasbakgard.se
BACKA LOGE (SOMMAR)
Övre Backa, Kalv
Tel. 0325-513 03
www.backaloge.se
BORGMÄSTARGÅRDEN		
Storgatan 31, Falkenberg
Tel. 0709-32 20 20
www.borgmastargarden.se
CAFÉ HJÄRTAT, FALKHALLEN EN TRAPPA UPP
Nyhems plan 1
Tel. 072-879 99 97
www.1trappaupp.se
ESPRESSO HOUSE
Nygatan 40, 311 31 Falkenberg
Tel. 010-5101348
www.espressohouse.com
FARMORS LADA CAFÉ & KURIOSA OCH B&B
Lynga 128, Glommen
Tel. 0733-919 436
www.farmorslada.se
GALLERI CAFÉ KLOCKAREBOLET
(SÄSONGSÖPPET)
Alfshög, Vessigebro
Tel. 0346-205 49
GLASSHUSET – SKREA STRAND (SOMMAR)
Blomgrens väg 1, Falkenberg
Tel. 0346-122 93
www.glasshusetskrea.se
GUDMUNDSGÅRDEN
Bäckagård, Gudmundsgården 112,
Asigevägen, Slöinge
Tel. 0346-405 08
www.gudmundsgarden.se
GÖÖKS BAGERI
Köpmansgatan 5, Falkenberg
Tel. 0346-155 39
www.alltidnybakat.se
KUSTPÄRLAN GLASSCAFÉ (SOMMAR)
Havsvägen 40, Falkenberg
Tel. 073-528 29 92

KÄLLSJÖ MEJERI & CAFÉ
Ullaredsvägen 8, Källsjö
Tel. 0340-911 01
www.kallsjomejeri.se
LAXBUTIKEN (GLASSKAFÉ)
E6, avfart 49, Heberg
Tel. 0346-511 10
www.laxbutiken.se
LOKAL DINER SUSEDALEN
Rastplats E6 mellan Getinge och Slöinge
Tel. 0346-75 19 00
www.lokaldiner.se
MAJO MAT & NÖJE
Stortorget 1, Falkenberg
Tel. 070-614 63 46
PETERS KONDITORI
Hjortvägen 2, Falkenberg
Tel. 0346-805 86
www.peterskonditori.se
PÅ G
Klittervägen 51, Falkenberg
Tel. 0346-172 69
www.pa-g.se
RESTAURANG STRANDSTUGAN (SOMMAR)
Långasandsvägen 3, Långasand
Tel. 070-838 84 40
www.langasand.se
SAGOCAFÉ I STORANS TRÄDGÅRD (SOMMAR)
Torggatan 10, Falkenberg
SOLHAGA STENUGNSBAGERI
Ågatan 2, Slöinge
Tel. 073-855 11 22
www.solhagastenugnsbageri.se
STÅLBOMS KONDITORI
Arvidstorpsvägen 20, Falkenberg
Tel. 0346-130 92
www.stalboms.se
TRÄDGÅRDS KAFÉ (SOMMAR)
Sörby, Vessigebro
Tel. 0346-204 43
ULVANSTORPS TUNNBRÖDSBAGERI
Ulvanstorp, Älvsered
Tel. 0325-310 46
www.ulvanstorp.se
VINBERGS GOLFKLUBB
Sannagård 119, Vinberg
Tel. 0346-190 20
www.vinbergsgolfklubb.se
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VÄSTRA BAGERIET
Möllegatan 16, Falkenberg
(samt butik på Västra Gärdet)
Tel. 0346-138 57
www.vastrabageriet-falkenberg.clearsearch.se
ÄLVSEREDS BAKERI KRINGLAN
Mårdaklevsvägen 4, Älvsered
Tel. 0325-310 94
ÄPPELGÅRDEN CAFÉ & ATELJÉ
Gamla Landsvägen 6, Slöinge
Tel. 0346-401 20
www.appelgardencafe.se

ASIATISK MAT | ASIAN FOOD
KELLYS THAI – TAKE AWAY
Lasarettsvägen 6, Falkenberg
Tel. 0346-872 24
www.thaimat-falkenberg.se
PRASHAD – A TASTE OF INDIA AND NEPAL
Holgersgatan 27 B, Falkenberg
Tel. 0346-817 17
RESTAURANG ROYAL THAI
Storgatan 25, Falkenberg
Tel. 0346-805 99
ROSE GARDEN
Danska vägen 6, Ullared
Tel. 0346-308 38
www.rosegardenneo.se
SENDO RESTAURANG & BAR
Torggatan 2, Falkenberg
Tel. 0346-828 68
SISI RESTAURANG & BAR
Holgersgatan 9
Tel. 0346-71 16 16
www.sisirestaurang.se
SPICE VALLEY – INDISK RESTAURANG
Danska vägen 1, Ullared
Tel. 0346-308 07
www.spice-valley.se
SUSHI BAR HALLELUJA
Storgatan 28, Falkenberg
Tel. 0346-133 18
TICK’S THAIMAT
Arvidstorpsvägen 4, Falkenberg
Tel. 0346-970 88
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PIZZA | PIZZA
2 IN 1 PIZZERIA
Gullregnsvägen 2, Falkenberg
Tel. 0346-71 11 18
www.2in1.se
BARANS KROG
Arvidstorpsvägen 24, Falkenberg
Tel. 0346-161 70
www.baranskrogfalkenberg.se
DAMAS GATE
Arvidstorpsvägen 1B, Falkenberg
Tel. 0346-109 08
EN TILL PIZZERIA
Hotellgatan 3, Falkenberg
Tel. 0346-589 99
www.entillpizzeria.se
FALKENBERGS PIZZERIA
Brogatan 1, Falkenberg
Tel. 0346-825 25
www.falkenbergspizzeria.se
GLOMMENS PIZZERIA
Glumstensvägen 32, Glommen
Tel. 0346-960 46
HAVETS PIZZERIA
Storgatan 36, Falkenberg
Tel. 0346-817 08
HERTINGS KROG
Hertings Allé 1a, Falkenberg
Tel. 0346-123 07
KLIPPAN KIOSK
OCH PIZZERIA & GRILL (SOMMAR)
Klittervägen 24, Falkenberg
Tel. 0346-126 68
KUSTKROGEN PIZZERIA & PUB (SOMMAR)
Havsvägen 30, Olofsbo
Tel. 0346-922 42
www.kustkrogenolofsbo.se
LILLA NAPOLI
Halmstadvägen 3
Tel. 073-732 18 78
MACKANS BODEGA
Göteborgsvägen 108, Falkenberg
Tel. 0346-511 10
PIZZAHÖRNAN
Hjortvägen 1, Falkenberg
Tel. 0346-150 04
www.pizzahornan.se

KULINARISKT

PIZZAWAY
Hjortvägen 6, Falkenberg
Tel. 0346-835 10
www.pizzaway.se
PIZZERIA CAMPINO
Lasarettsvägen 20, Falkenberg
Tel. 0346-104 86
www.campinofalkenberg.se
PIZZA HOUSE
Boråsvägen 2, Ullared
Tel. 0346-30 600
www.pizzahouseullared.se
PIZZERIA LA CASA
Nygatan 57, Falkenberg
Tel. 0346-100 07
www.pizzerialacasa.se
PROSTENS PIZZA
Skrea 203, G:a Prästgården, Falkenberg
www.prostenspizza.se
RESTAURANG TULLBRON
Brogatan 2, Falkenberg
Tel. 0346-832 22
SKOGSTORPS PIZZERIA
Göteborgsvägen 113, Falkenberg
Tel. 0346-875 50
SLÖINGE PIZZA & PUB
Järnvägsgatan 5, Slöinge
Tel. 0346-409 90
www.sloingepizzeria.se
STANTONS KÖK & BAR
Danska vägen 1, Ullared
Tel. 0346-305 70
STANTONS PIZZA & SALLADSBAR
Arvidstorpsvägen 2, Falkenberg
Tel. 0346-819 89
www.stantons.nu
TOMMYS PIZZA & KEBAB
Rörbecksgatan 20, Falkenberg
Tel. 0346-136 45
www.tommyspizzakebab.com
VESSIGE PIZZERIA
Villagatan 2, Vessigebro
Tel. 0346-203 03

RESTAURANGER | RESTAURANTS
1727 KROG & RESTAURANG
Ågatan 27, Falkenberg
Tel. 0346-107 27
www.1727.se
AMADEUS BAR
Storgatan 32, Falkenberg
Tel. 0346-120 50
www.amadeusbar.se
ANNAS BAKGÅRD
Storgatan 42, Falkenberg
Tel. 0346-877 77
www.annasbakgard.se
BJÖRNHULTS GOLFRESTAURANG
Björnhult, Falkenberg
Tel. 0346-71 44 35
www.bjornhultsgk.se
DOWN TOWN ROCKBAR
Brogatan 2, Falkenberg
Tel. 0346-162 20
FALKENBERGS GOLFKROG
Golfvägen 27, Falkenberg
Tel. 0346-502 74
www.falkenbergsgolfklubb.se
FALKENBERG STRANDBAD
Havsbadsallén, Falkenberg
Tel. 0346-71 49 00
www.strandbaden.se
GITS GÅRD
Stafsinge 615, Falkenberg
Tel. 0346-495 75
www.gitsgard.se
Öppet dagligen juli, övrig tid
endast förbokning
GLOMMENS FISKEKROG
Glumstensvägen 15, Glommen
Tel. 0346-925 80
www.glommensfiskekrog.se
HAMNKROGEN
Hamngatan 39, Falkenberg
Tel. 0346-103 03
hamnkrogenfalkenberg.se
HARRYS FALKENBERG
Hotellgatan 1, Falkenberg
Tel. 0346-88 85 55
www.harrys.se
HARRY´S PUB & RESTAURANG - ULLARED
Danska vägen 7, Ullared
Tel. 0346-300 10
www.harrys.se
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HERMANS PUB & RESTAURANG
Rådhustorget, Falkenberg
Tel. 0346-100 77
www.hermansrestaurang.se

OCEAN BAR & GRILL
Klittervägen, Falkenberg
Tel. 0346-826 20
www.oceanhotel.se

HOTELL VESTERHAVET
Motellvägen 3, Falkenberg
Tel: 0346-71 18 80
www.hotellvesterhavet.se

OLYMPIA GARDEN
– GREKISK RESTAURANG (SOMMAR)
Halmstadvägen 153, Falkenberg
Tel. 073-654 65 38

IC-LUNCH
Västerhavsvägen 2, Falkenberg
Tel. 0346-169 61

PINCHOS
Storgatan 37, Falkenberg
www.pinchos.se

KVARNENS PENSIONAT OCH B&B (SOMMAR)
Väderkvarnsvägen 11, Falkenberg
Tel. 0346-973 93
www.kvarnenolofsbo.nu

RASTA ULLARED
Danska vägen 11, Ullared
Tel. 0346-307 20
www.rasta.se

LAXBUTIKEN
Tpl 49, E6, Heberg
Tel. 0346-511 10
www.laxbutiken.se

RESTAURANG EKHOLMEN
Brogatan 14, Vessigebro
Tel. 0346-205 40
www.restaurangekholmen.se

LOKAL DINER SUSEDALEN
Rastplats E6 mellan Getinge och Slöinge
Tel. 0346-75 19 00
www.lokaldiner.se

RESTAURANG GRYTAN
Varbergsvägen, Ätran
Tel. 0346-606 46

MANDY´S DINER
Kinnavägen 2, Älvsered
Tel. 0325-311 30
www.mandysdiner.se
MATVERKET
Åkarevägen 36, Falkenberg
Tel. 0346-102 10
www.matverket.nu
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RESTAURANG GUSTAF BRATT
Brogatan 1, Falkenberg
Tel. 0346-103 31
www.gustafbratt.se
RESTAURANG HERTIGEN (SOMMAR)
Elvägen 4, Falkenberg
Tel. 0346-100 18
www.hertigen.se

KULINARISKT

SOLHAGA STENUGNSBAGERI

RESTAURANG STRANDSTUGAN (SOMMAR)
Långasandsvägen 3, Långasand
Tel. 070-838 84 40
RÅDHUSTORGET 1 A
Rådhustorget 1 A, Falkenberg
www.radhustorget.nu
För bokning se hemsida.
SKREA CAMPING RESTAURANG (SOMMAR)
Strandvägen 55, Falkenberg
Tel. 0346-171 07
www.skreacamping.se
STRANDEN RESTAURANG (SOMMAR)
Klittervägen 51, Falkenberg
Tel. 0346-826 99
www.strandenfalkenberg.se
STRANDKANTEN CAFÉ
& RESTAURANG (SOMMAR)
Ugglarps Camping, Ugglarp
Tel. 0346-438 48
UGGLEBO WÄRDSHUS
Kinnaredsvägen 1, Fegen
Tel. 0735-449 596, 0735-104 806
www.ugglebowardshus.se
VINBERGS GOLFKROG
Vinbergs golfklubb
Sannagård 119, Falkenberg
Tel. 0346-190 21
www.vinbergsgolfklubb.se
VÄRDSHUSET HWITAN (SOMMAR)
Storgatan 24, Falkenberg
Tel. 0346-144 50
www.hwitan.com

SNABBMAT | FAST FOOD
BURGER KING
Ullared
Tel. 0346-361 10
www.burgerking.se
FEGENKIOSKEN
Tel. 0346-611 95
www.fegenkiosken.se
Bykrog, Gatukök, Cafeteria, Minilivs i Fegen
HERTINGS GRILL
Hertings Plan, Falkenberg
Tel. 0346-132 51
KLIPPAN KIOSK OCH
PIZZERIA & GRILL (SOMMAR)
Klittervägen 24, Falkenberg
Tel. 0346-126 68
MAX
Mellangårdsvägen 6, Falkenberg
Tel. 0346-79 90 00
www.max.se
MCDONALD´S
Falkenbergsmotet, Falkenberg
Tel. 0346-580 11
www.mcdonalds.se
STATIONSGRILLEN
Stationsgatan, Falkenberg
Tel. 0346-839 40
TORGGRILLEN
Stortorget, Falkenberg
Tel. 0346-805 05
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GÅRDSBUTIKER | FARM SHOPS
GUDMUNDSGÅRDEN
Bäckagård, Gudmundsgården 112,
Asigevägen, Slöinge
Tel. 0346-405 08
www.gudmundsgarden.se

KÄLLSJÖ MEJERI
Ullaredsvägen 8, Ullared
Tel. 0340-911 01
www.kallsjomejeri.se
SIA GLASS
Stenlösavägen 33, Slöinge
Tel. 0346-71 51 33
www.siaglass.se

GÅRDSBUTIK THURESSON
Skogsbol 106, Glommen
Tel. 035-923 07
www.gardsbutikthuresson.se

SKREA OST
Skrea, Kullagård, Falkenberg
Tel. 0708-28 36 50, 070-545 07 39
www.skreaost.se

HULE TRÄDGÅRD & MUSTERI
Morups-Hule 114, Glommen
Tel. 070-729 56 26
www.huletradgard.se

SUSEÅ CHOKLAD & DELI
Storgatan 38, Falkenberg
Tel. 0346-599 95
www.susea.se

KORSHAGS
Servicevägen 3, Falkenberg
Tel. 0346-71 57 59
www.korshags.se

TÅNGAGÅRD
Lastad 256, Falkenberg
Tel. 0708-91 05 88, 0708-91 05 89
www.tangagard.se

KÄLLDALENS TRÄDGÅRDAR
Gödeby 71, Ullared
Tel. 0346-220 84
www.kelldalen.se

UGGLARPS GRÖNT
Strandgärdesvägen 9, Ugglarp
Tel. 0346-71 44 40
www.ugglarpsgront.n.nu

REStaurang • Bar • grillbuffé • Nattklubb

Livemusik på gården med grillbuffé v.27-32
ARTISTER SOM: JOHAN ÖRJANSSON • STÅNES • I AM NOVA • SILVER CHILDREN • LYDIA SCHOUGH
Måndagsrock med Billiga måndan. Alltid fri entré.

ı

ı

ı

Och mycket mer på gustafbratt.se

ı

ı

Öppet alla dagar Brogatan 1 bokning@gustafbratt.se 0346-103 31 www.gustafbratt.se
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Delikatessbutik med fokus på fisk!
öNyrökt fisk från eget rökeriö
öFärsk fisköEgenkokade skaldjurö
öFisksoppaöSmörrebrödöTapasö
öSmörgåstårtaöSalladerö
öPajeröSmörgåsar m.m.ö

Nyrökt fisk
- Alltid på
Korshags!

Välkomna!

Servicevägen 3 | Mån-fre 9-18, lör 9-14 | 0346-71 57 59 | www.korshags.se

GRIS – NÖT
KALV – LAMM
färskt över
disk

Ur vårt unika
grillsortiment
finner
du bl.a. Rysk Ro
ulett,
gräsänklingsbiff
och
Gyrosspett.

Varmt välkomna ut till oss träffa grisarna och

vår kunniga personal. Hos oss är allt möjligt!
Närproducerat med kärlek för er och djuren.
Hoppas vi ses!

Stans mysigaste
glass- och våffelcafé
Mån & Tis: Dramatiserad sagostund kl. 13 & 15*
Ons & Tor: Kakbuffé - ät så mycket du orkar kl. 11–17*
Fredagar: Grillbuffé - ät så mycket du orkar kl. 18–22*
*Gäller under högsäsong

Försäsong

Öppettider

Högsäsong

Måndagar högsäsong) kl. 11–18
Tisdag–Fredag: kl. 11–18
Lördagar:
kl. 10–16
(endast
Söndagar: högsäsong) kl. 10–16

2 maj – 26 juni
(öppet tis-lörd)
27 juni – 9 augusti
(öppet alla dagar)

Eftersäsong

10 augusti – 1 september
(öppet tis-lörd)

ww.gardsbutikthuresson.se • Tel 0346-923 07
Öppet ons, tors, fre kl.10-18, lör kl. 10-14

(endast

Storans trädgård
Torggatan, Falkenberg
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Eko-Museum

Gudmundsgården
Hallands „Upplevelse Gård“

• Hallands Gårdscharkuteri No.1
• Glada grisar, oxar, lamm mm.
• Stort urval av kött- och charkdelikatesser

Tel. 0346-405 08 • www.gudmundsgarden.se
Asigevägen mellan Slöinge och Asige (E6 Avfart Slöinge)

• Stort och populärt grillsortiment
• Allt tillverkas på gården
• Gårdsrestaurang och uteservering
• Underhållning
Öppetider: Mån-Fre 10-18, Lör 10-13
Gudmundsgården

• restaurang
• butik
• konferens
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SOMMARBUFFÉ & GLASS
www.laxbutiken.se

• kulglass
• mjukglass
• toppingbuffé
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LIVET ÄR FÖR KORT
FÖR ATT INTE UNNA SIG
EN LÅNG FIKA!
Det finns hållplatser på livets resa,
där man kan stiga av för en stund, låta sig
omslutas av goda vänner, andas ut och ta in
nuet. Doften av kaffe, skramlet av porslin,
de nygjorda bakverken, leenden, samförstånd.
En trevlig konversation mellan tår och påtår.
Här och nu, ingen annanstans.
En timme eller två. Sedan får livet gå vidare.

Arvidstorpsvägen 20 Falkenberg stalboms.se

Din naturliga mötesplats
med fokus på kvalitet
Hos oss finner du á la carte, bar, lounge, stor uteservering vid
vattnet samt massa trevliga aktiviteter i sommar. Till familjens
yngsta medlemmar finns det både barnmeny och pyssel.
Boka bord på harrys.se/falkenberg eller 0346-888 555.
HARRYS FALKENBERG | HARRYS.SE
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EVENEMANG
EVENTS
I Falkenberg finns ett brett utbud av konserter, teatrar
och underhållning som passar både gammal och ung.
Kom och ta del av härliga folkfester som Wheels & Wings
och Kräftfestivalen i Glommen, stora sportevenemang
som Västkustloppet STCC och SM i Beachvolley, eller
föredrar du kanske att kombinera en god bit mat med
musikunderhållningen på en after beach? Det är bara
att välja. Här händer något kul varje dag!
Evenemangstips och biljetter hittar du på
falkenberg.se eller på Falkenbergs Turistinformation.

EVENTS FOR ALL AND MORE. In Falkenberg you will find a wide range of concerts, theaters
and entertainment that suits both old and young. Come and enjoy popular parties like the
Wheels & Wings festival or the Crawfish Festival in Glommen, major sporting events such as
the Västkustloppet STCC and the Swedish Championship in Beach Volleyball, or maybe you
prefer to combine good food with music entertainment on an after beach? It’s your choice.
Here you’ll find that something fun happens every day!

WHEELS & WINGS
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EVENEMANG

2ENTERTAIN PRESENTERAR

MIKAEL
SIW
JOJJE
CLAES ING-MARIE
RIESEBECK CARLSSON JÖNSSON MÅNSSON CARLSSON
med flera

- Gänget i 57:an reser västerut!
Regi: Ulf Dohlsten. Manus: Gideon Wahlberg. Bearbetning: Lars Classon och Jojje Jönsson.

SOMMARENS SKRATTFEST PÅ VALLARNA 1 JULI-12 AUG
BILJETTER: FALKENBERGS TURISTINFORMATION 0346-88 61 01, SHOWTIC.SE, VALLARNA.SE
Stage Fantasy presenterar

18-21juli
Kräftor,Nöje,
underhållning,
Mat, Dryck
& Dans!
ram på:
Se alla artister & prog

n.se
www.kräftfestivale

Familjeteater
i teaterglÄntan
hela sommaren!
Regi: Kålle Gunnarsson
Biljetter: Falkenbergs Turistinformation
0346-88 61 01 och www.biljettforum.se
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KRALL ENTERTAINMENT PRESENTERAR

I SAMARBETE MED BLIXTEN & CO, LIFELINE, LIVE NATION & 2ENTERTAIN

GLENMARK ERIKSSON STRÖMSTEDT

FALKENBERG, STORTORGET
FREDAG 20 JULI

B I L J E T T E R: G E S . S E • 0455-61 97 00

FALKENBERGS MOTORBANA 2018
Arrangemang 2018
(reservation för ev. ändringar)

GT4 Nordic European Cup 3 juni

Som första motorbana i Norden arrangerar FMK premiären av
denna nya serie med häftiga bilar.

SEC – Långlopp MC 9 juni
ER-Cupen/NSHC – Långlopp bil 10 juni
Västkustloppet® 7–8 juli

Ett av Sveriges mest kända och klassiska motortävlingar. I år nya
och fler klasser än någonsin.

SM Roadracing 18–19 augusti

Svenskt Mästerskap med 125cc/Moto 3, Superstock 800, Superbike. Instegsklasser med A2, Rookie 600 och Rookie 1000.

Falkenberg Classic® 15–16 september

Nostalgi och dramatik när cirka 250 bilar i ett 25-tal historiska
bilklasser och sportvagnsklasser gör upp i finalen på Falkenbergs
motorbana.

ÖVRIGA ARRANGEMANG
Tjejdagen® – MC 26 maj

En heldag för motorcykelintresserade, nyfikna och körande tjejer.

Wheels & Wings 13–14 juli

KARTING

Falkenbergs Motorklubb har en gokartbana som är ca 550 meter lång och
8 meter bred och är en av de större banorna mellan Göteborg och Malmö.
FMK bedriver kartverksamhet för grupper och allmänhet. FMK äger 18 kartar
med kompletta utrustningar för deltagarna. Dessutom finns tidtagning med
transpondrar. Lämpligt för företagsevent m.m.
FMK har även införskaffat en dubbelkart lämplig för funktionshindrade att få
prova på gokart. Under sommarperioden anordnas Drop-in för privatkunder.

UNGDOMSVERKSAMHET – Karting och Minimoto

FMK bedriver även ungdomsverksamhet med Gokart och Minimoto på
den nyanlagda banan. Minimiåldern för Gokart och Minimoto är 7 år.
Ungdomar med egen Gokart och Minimoto har möjlighet att ägna sig åt
sin motorsport. Detta sker i anslutning till annan träningsverksamhet.
Information om öppettider, priser, m.m. kommer att finnas på
FMK:s hemsida och facebooksida under april månad.

Årets folkfest i Falkenberg. Cirka 6000 hobby- och entusiastbilar
ställer ut på Falkenbergs Motorbana. På kvällarna genomförs
cruising inne i Falkenberg.

www.falkenbergsmk.se | facebook.com/falkenbergsmotorklubb
nnesson

Foto: Bengt Joha
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Foto: Lasse

Hoffman

EVENEMANG

Måndagar i somMar
Premiär 2 juli!
ROBERT & MARIA WELLS • THOMAS PETERSSON, ARVINGARNA
BJÖRN RANELID, HENRIK ÅBERG • HASSE ANDERSSON & MONICA FORSBERG
EMMI CHRISTENSSON, OLLE JÖNSSON • MAGNUS JOHANSSON, SARA CARLSSON
Edvard C Johansson, Ebba Mård Andersson, Jimmy Ottosson, Mona G, Bond & Wilde,
Marcus Helmer, Andreas Sköld, Bo & Matz Orkester och Marcus Birgersson.

2/7

9/7

23/7

16/7

30/7

6/8

Biljetterna säljs på Falkenbergs Turistinformation tfn 0346-88 61 01
samt på allsangpavallarna.se
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KONST & HANTVERK
ART & HANDICRAFT
Falkenberg med omnejd är en bygd med många konstnärer och hantverkare. Mycket av det som skapas idag
bygger på arvet från våra förfäder, som ett led att bevara
det gamla och traditionella men även att modernisera i
takt med tiden. Många av hantverkarnas alster är bruksföremål som vi använder oss av dagligen, medan många
av konstnärerna skapar till glädje för fantasin, formerna
och färgerna. Gör ett besök men ring gärna först och
avtala tid! De bjuder gärna in till besök i sina ateljéer för att
visa, berätta och kanske sälja till den som är intresserad.

FALKENBERG WITH ENVIRONMENTS IS AN AREA WHERE MANY PEOPLE ARE ARTISTS
AND HANDICRAFT-MEN BY PROFESSION OR IN LEISURE TIME. Products made nowadays
are bound by traditions from our ancestors in order to preserve but also to modernize and
follow the development. Many of the products made are to be used in our daily living and
some are created as enjoyment for the fantasy, the forms and the colours.
Visit the handicraft-men and artists mentioned below, but please call first to set up an
appointment. They invite you to come and take a look, listen to information and maybe buy
some of their products.
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MÅLNING/BILD
PAINTING/PHOTO
AKVARELL
Ateljé Blomkonst, Birgitta Fältström
Fältströmska Gården
Storgatan 71, Falkenberg
Tel. 076-106 96 60

MÅLNING/BILD
Ola Stenbrink, Galleri Sola
Granstigen 2, Falkenberg
Tel. 070-891 49 54, 0346-103 81
ATELJÉ TORSLUND
Gerd Ervelin
Torslund 372, Ätrafors
Tel. 070-219 85 58, 0346-250 31

MÅLERI
Du Mats Bildskapare, Mats Du Mats
Möllegatan 15B, Falkenberg
Tel. 0346-120 03
MÅLERI
Esa Toivonen
Skolvägen 8, Älvsered
Tel. 073-981 65 30
MÅLERI – STILLEBEN I OLJA		
Jan Jonsving
Varbergsv. 18, Falkenberg
Tel. 070-635 76 77
MÅLERI – HANTVERK
Signe Lindbom
Bäckagård 130, Vessigebro
Tel. 0346-251 08
MÅLERI – GLAS 			
Madeleine Lindegren
Fjärilsvägen 4, Ringsegård, Falkenberg
Tel. 070-289 09 08, 0346-505 71
MÅLERI – KONSTHANTVERK
Rit & Målerigården, Lena Petersson
Utteros 1, Tvååker
Tel. 0340-421 00
MÅLERI – COLLAGE
Magnus Reisne
Stenfalksv. 12B, Falkenberg
Tel. 070-235 28 23, 0346-137 97

TRÄSLÖJD | WOODWORK
BILDHUGGERI I TRÄ
Svenne Larsson
Sören Falkmansgatan 24, Falkenberg
Tel. 0346-877 11, 070-564 78 50
SKULPTURER – TECKNINGAR – MÅLNINGAR
Gunnar Bramborns Konstateljé
Stationsgatan 9, Vessigebro
Tel. 0346-202 09
TRÄHANTVERK – GUNGHÄSTAR
Le Rocking Horse, Denis Gavois
Köinge-Lunnagård 120, Ullared
Tel. 072-217 80 23
TRÄSLÖJD – MÖBLER – SVARVNING
Alf Johansson
Skärslidarna 113, Falkenberg
Tel. 0346-153 97
TRÄHANTVERK
Birger Täljares Träsnideri & Konsthantverk
Birger Täljenborn
Köinge 212, Ullared
Tel. 0346-233 97
PILFLÄTNING
Salixprodukter
Yttregård 305, Heberg
Tel. 0346-512 12

MÅLERI – JÄRN O BETONGSKULPTUR
Håkan Sjöström,
Gunnarp 107, Ätran
Tel. 0346-600 02
MÅLERI – OLJA – AKVARELL		
Monica Westerhult
Illervägen 25, Falkenberg
Tel. 0346-152 56
MÅLERI – ATELJÉ WIDSTRÖMER GALLERI
Jan Widströmer
Uttervägen 20, Falkenberg
Tel. 076-897 40 06, 0346-807 10

KERAMIK/SKULPTUR
CERAMIC/SCULPTURE
KERAMIK
Brobergs Krukmakeri, Annica Broberg
Köinge-Lunnagård 120, Ullared
Tel.0346-230 56, 070-280 66 11
KERAMIK – BETONGSKULPTUR
Station Gunnarp, Bettan Svartholm
Gunnarp 107, Ätran
Tel. 0346-600 02
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KERAMIK
Lerhålan, Kjell Boman

TEXTIL | FABRIC

Måsalyckevägen 9, Falkenberg
Tel. 0346-139 07

TEXTIL KONST
Karin Sjökvist

KERAMIK
Annas Krukor & Fat
Anna Leandersson
Tobiasa Gård, Morup 517, Långås
Tel. 0346-945 16
KERAMIK
Form och Färg
Ottilias väg 4, Falkenberg
Tel. 070-540 18 13, 0346-530 86
KERAMIK
ElisaBeth Johansson
Saltorp 512, Vessigebro
Tel. 0346-200 62
KERAMIK – STENGODS
Peter Nilsson
Uttervägen 31, Falkenberg
Tel. 0705 – 27 92 94

Ljungkullsvägen 1, Bergagård, Falkenberg
Tel. 0346-198 44
TRASMATTOR, BRODERAT MM
Agneta S-Nilsson
Uttervägen 31, Falkenberg
Tel. 0705-32 42 25
TOVAT
Pilens hantverk, Ulrika Ljungberg
Glommenvägen 1, Falkenberg
Tel. 0346-876 09, 0705-40 75 09,
0703-53 18 22
VÄVNING – VARDAGSTEXTIL
Solveig Lassesson
Birgers väg 10, Falkenberg
Tel. 0346-832 08

SKINN/SÖMNAD
LEATHER/SEWING

SMIDE/GJUTNING/METALL
FORGING/CASTING/MEAL
KONSTSMIDE – VARMSMIDE
Loricks Smedja, Per Anders Lorick

SKINNSÖMNAD
Åhs fårfarm, Birgitta Olow
Åhs Vessigebro.
Tel. 0346-203 18

Korndalsvägen 1, Vessigebro
Tel. 0346-203 84

HANTVERKSTA´N
Lammskinnsprodukter
Kerstin o Gunnar Lundqvist

KONSTSMIDE – METALLDESIGN
Metalltid, Wolfgang Feldhusen

Viljansvägen 25, Falkenberg
Tel. 070-653 06 53, 070-790 31 43

Mosshagen 505, Årstad
Tel. 0346-522 11
METALLGJUTERI – GELBGJUTERI
Gert Karlsson
Köinge Berghem 210, Ullared
Tel. 070-692 97 37
SMIDE – VARMSMIDE
Smedjamorup, Kjell Carlsson
Morup Kesebol 220, Morup
Tel. 0346-944 18
KNIVMAKARE
Stig Sjunnesson
Ringvägen 18 Ekedahl, Vessigebro
Tel. 0705-77 32 51, 0705- 77 40 52
SKULPTUR I METALL – MÅLERI
Åke Månsson
Porsevägen 16, Falkenberg
Tel. 0346-155 49
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UTSTÄLLNINGSHALLAR
EXHIBITION HALLS
SPARBANKSHALLEN
Nygatan 38, Falkenberg
Tel. 0346-550 00
KONSTHÖRNAN
Storgatan 21, Falkenberg
www.falkenbergskonstnarer.se
STADSHUSKUBEN
Rådhustorget, Falkenberg
Tel. 0346-88 60 00

SOVA ÖVER
WHERE TO STAY
Oavsett var och hur du övernattar, är det en del av tjusningen
att vara någon annanstans än hemma. Räkna med att uppleva
så mycket mer än bara en bäddplats när du stannar i Falkenberg. Hur vill du bo? Granne med havets brusande vågor eller
djupt in i skogen vid en stilla sjö? Föredrar du lyxiga hotell
eller charmiga Bed & Breakfast? I Falkenberg hittar du boende
för alla smaker och budgetar.

WHERE TO STAY In Falkenberg you can find a wide variety of accommodation, cozy B & B:s in the country side, cabins and camping close to the beach and the sea. Hotels that basically lie on the beach and
offer so much more than a stay, where you can a taste of Falkenberg’s wonderful food culture or treat
yourself to a luxurious spa. In Falkenberg you will find accommodation for all tastes and budgets.beutel.

BERGSÄTER B&B
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HOTELL | HOTELS
FALKENBERG STRANDBAD
Havsbadsallén, Falkenberg
Tel. 0346-71 49 00
www.strandbaden.se
GITS GÅRD
Stafsinge 615, Falkenberg
Tel. 0346-495 75
www.gitsgard.se
GRAND HOTEL FALKENBERG
Hotellgatan 1, Falkenberg
Tel. 0346-144 50
www.grandhotelfalkenberg.se
HAMNGATAN 27
Hamngatan 27, Falkenberg
Tel. 0346-877 67
www.hamngatan27.se
HOTELLET
– GEKÅSBYN ULLARED
Ullared
Tel. 0346-375 01
www.gekas.se
HOTELL VESTERHAVET
Motellvägen 3, Falkenberg
Tel. 0346-71 18 80
www.hotellvesterhavet.se
NYA PALLAS HOTEL
Åke Tottsgatan 5, Falkenberg
Tel. 0346-107 00
www.pallashotel.com
OCEAN HOTEL
Klittervägen 51, Falkenberg
Tel. 0346-826 20
www.oceanhotel.se
PÅARPS GÅRD
Håcksvik
Tel. 0325-530 11
www.paarpsgard.se
VÄRDSHUSET HWITAN
Storgatan 24, Falkenberg
Tel. 0346-144 50
www.grandhotelfalkenberg.se

CAMPINGPLATSER
CAMPING SITES
GEKÅSBYN ULLARED
Ulla Smidjes väg 20, Ullared
Tel. 0346-375 01
www.gekas.se
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HANSAGÅRDS CAMPING
Hansagårdsvägen 11, Falkenberg
Tel. 0346-169 44
www.hansagard-camping.se
KALVS FAMILJECAMPING
Kyrkbyn, Kalv
Tel. 0325-512 58
www.kalvscamping.se
OLOFSBO CARAVAN CLUB
Olofsbo 219, Falkenberg
Tel. 0346-929 11
www.caravanclub.se
ROSENDALS FAMILJE CAMPING
Rosendalsvägen 22, Glommen
Tel. 0346-973 00
www.rosendalscamping.se
SKREA FAMILJE CAMPING OCH STUGBY
Strandvägen 55, Falkenberg
Tel. 0346-171 07
www.skreacamping.se
UGGLARP.NU – CAMPING,
STUGOR & KONFERENS
Strandkantsvägen 2, Ugglarp
Tel. 0346-438 89
www.ugglarp.nu
VINBERGS GOLFKLUBB
Sannagård, Falkenberg
Tel. 0346-190 20
www.vinbergsgolfklubb.se

STÄLLPLATSER
STAND LOCATIONS
BJÖRNHULTS GOLFKLUBB
Björnhult 101, Falkenberg
Tel. 0346-821 20
www.bjornhultsgk.se
EDDYLOU RANCH
Särestad Furulund 105, Slöinge
Tel. 0705-799 124
www.eddylouranch.com
FALKENBERGS BÅTSÄLLSKAP
Gröningevägen 3, Falkenberg
Tel. 0346-841 24
www.falkenbergs-batsallskap.se
FEGENKIOSKENS GÅRDSCAMPING
Fegen
Tel. 0346-611 95
www.fegenkiosken.se

SOVA ÖVER

HANSAGÅRDS CAMPING
Hansagårdsvägen 11, Falkenberg
Tel. 0346-169 44
www.hansagard-camping.se
LÖVSTAVIKENS BÅTFÖRENING
Sanddynevägen 58, Falkenberg
Tel. 0346-71 17 07
www.lovstaviken.se
STÄLLPLATS GEKÅS ULLARED
Ullared
Tel. 0346-375 01
www.gekas.se
Sönneräng (centrallagret), 1 km österut
väg 153 mot Värnamo
VINBERGS GOLFKLUBB
Sannagård 119, Falkenberg
Tel. 0346-190 20
www.vinbergsgolfklubb.se

VANDRARHEM
YOUTH HOSTELS
BACKA LOGE – VANDRARHEM
Övre Backa, Kalv
Tel. 0325-513 03
www.backaloge.se
BRÅTADAL STF VANDRARHEM
Svartrå 227, Ullared
Tel. 0346-233 43
www.bratadal.se
FEGENS VANDRARHEM
Solvik, Kapellvägen 2, Fegen
Tel. 0702-79 89 09
www.fegensvandrarhem.com
HALLANDS KUSTVANDRARHEM FALKENBERG
Hansagårdsvägen 9, Falkenberg
Tel. 0346-71 11 71
www.hallandskustvandrarhem.se
KATRINEBERGS VANDRARHEM (SOMMAR)
Vessigebro
Tel. 0346-575 00
VILLA KUSTVÄGEN – UGGLARP
Strandkantsvägen 2, Ugglarp
Tel. 0346-438 89
www.ugglarp.nu

RUM & FRUKOST
BED & BREAKFAST
59:ANS B & B I GAMLA STAN
Storgatan 59, Falkenberg
Tel. 0346-597 07
www.59ans-falkenberg.se
ABELS BED & BREAKFAST I SÖRBY
Sörby, Vessigebro
Tel. 0346-204 43
www.sorbynaturhalsogard.se
AGERÖRS GÅRD BED & BREAKFAST
Agerörs Gård, Falkenberg
Tel. 0346-922 50
www.agerorsgard.se
Boende med havsutsikt
ALEX PÅ SANDBOLET RUM & FRUKOST
Asige Sandbolet 130, Slöinge
Tel. 0346-421 00
www.sandbolet.com
ANDERS STUGA – VESSIGEBRO
Sörby Nackagård 250, Vessigebro
Tel. 0706-64 58 93, 0702-47 83 91
www.nackagard.se
ASIGE B & B
Asige 117, Slöinge
Tel. 0346-421 73
www.asigebnb.se
AUGUSTAS BED & BREAKFAST
Olofsbo 224, Falkenberg
Tel. 070-282 72 24
www.augustasbob.se
AXTORNA B & B, ULLARED
Axtorna Lunden 110, Ullared
Tel. 0767-122 428
www.axtornabab.se
B & B I OKOME
Backagård 205, Okome
Tel. 0346-251 23
www.loftyconnemara.se
B & B JOASTORP
Joastorp 11, Ullared
Tel. 073-092 22 07
www.joastorp.se
B & B KARLSBERGS GÅRD
Karlsberg 22, Tvååker
Tel. 0340-440 42
www.karlsberg.se

67

SOVA ÖVER

68

B & B SANNAGÅRD
Sannagård 122, Vinberg
Tel. 0708-49 37 62
www.sannagård.se

GITS GÅRD
Stafsinge 615, Falkenberg
Tel. 0346-495 75
www.gitsgard.se

B & B STALL STUM
– STALLPLATSER OCH RUM
Ljungby
Tel. 0702-27 96 75
www.stallstum.se

GRIMSHOLMEN BED & BREAKFAST
– BY THE SEA
Bobergs kustväg 33, Falkenberg
Tel. 0346-533 88
www.grimsholmen.com

B & B SWEET DREAMS
Marknadsvägen 4, Ullared
Tel. 073-501 28 71
www.sweetdreamsullared.se

GÄLLAREDS BED & BREAKFAST
Gällared 710, Ullared
Tel. 0346-341 50
www.gallared.com

B & B ULVANSTORP
Ulvanstorp 105, Älvsered
Tel. 0325-310 46
www.ulvanstorp.se

HERMANSLYCKE BED & BREAKFAST
Hermanslycke, Tvååker
Tel. 0733-83 32 66
www.hermanslycke.com

BERGASTUGAN I SKREA
Skrea Stationsväg 39, Falkenberg
Tel. 0730-48 07 03
www.bergastugan.se

HORSARED B & B, ULLARED
Horsared 130, Ullared
Tel. 070-375 95 31, 0730-42 58 31
www.horsared.com

BERGSÄTER BED & BREAKFAST
Hällerupsvägen 6, Vinberg
Tel. 0346-190 00
www.bergsater.se

KALLES 206 B&B
Olofsbo Kalles 206, Olofsbo
Tel. 070-229 24 19
www.olofsbokalles206.se

BOENDE ULLAREDSGÅRDEN
Ullared Hagaberg 407, Ullared
Tel. 0346-362 00
www.ullaredboende.se

KVARNENS PENSIONAT OCH B & B
Väderkvarnsvägen 11, Falkenberg
Tel. 0346-973 93
www.kvarnenolofsbo.nu

FARMORS LADA BED & BREAKFAST
Lynga 128, Glommen
Tel. 0733-91 94 36
www.farmorslada.se

PENSIONAT EKHOLMEN
Brogatan 14, Vessigebro
Tel. 0346-203 60
www.pensionatekholmen.se

SOVA ÖVER

SKREA BROGÅRD BED & BREAKFAST
Brogård 101, Falkenberg
Tel. 073 - 434 30 60
www.skreabrogard.se

ÄTRANS RUM & FRUKOST
Kornarp 402, Ätran
Tel. 0346-604 33
www.atransrum.se

SLÖINGE PENSIONAT
Stationsgatan 7, Slöinge
Tel. 070-734 07 87
www.sloingepensionat.se

STUGOR & LÄGENHETER

SOTANÄS BED AND BREAKFAST
Fegen
Tel. 0346-251 96
www.sotanas.se

COTTAGES & APARTMENTS
ALVHAGA VILDMARK – VILDMARKSBOENDE
Alvhaga 104, Fegen
Tel. 0346-610 00
www.fegen.nu

STILLA RUM – ETT LITET SPA PÅ LANDET
Glassbacka 110, Vessigebro
Tel. 0346-220 02
www.stillarumspa.se

BERGHAGA GÄSTSTUGA – ULLARED
Berghaga 415, Ullared
Tel. 0703-90 54 53

SWEDISH IDYLL
Årstad Gamla Klockaregården 701, Årstad
Tel. 070-778 06 64

HAGBARDS BY
Guntorp 603, Slöinge
Tel. 073-852 98 06
www.hagbardsby.se

TROLLGROTTANS B & B, ULLARED
Ulvvad 301, Ullared
Tel. 0340-910 12
www.trollgrottan.com
VALLARNAS BED & BREAKFAST
Halmstadvägen 4, Falkenberg
Tel. 070-149 03 00
www.vallarnasbob.se
ÄPPELGÅRDEN CAFÉ MED B&B
Gamla Landsvägen 6, Slöinge
Tel. 072-328 27 21
www.appelgardencafe.se

Lägenheter i hallandslängor i Asige
HÖLSEBÖKE NATURHÄLSOGÅRD
Hölseböke 101, Slöinge
Tel. 0346-77 10 14
www.holseboke.nu
LÄGENHET – LILLBACKEVÄGEN 3
Skrea
Tel. 0346-503 98
SKREA ÖVERNATTNINGSHYTTER
Golfvägen 1, Falkenberg
Tel. 0346-502 58
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STUGA I ROSENDAL
Vildrosvägen 5, Glommen
Tel. 073-031 06 17

SKREA CAMPING & STUGBY
Tel. 0346-171 07
www.skreacamping.se

WISMENS NATUR & FISKE
Wismhult 105, Krogsered, Torup
Tel. 0345-311 85
www.naturzonen.se

STUGSOMMAR
Kvarngatan 2, Falkenberg
Tel. 0346-160 00
www.stugsommar.se

ÄTRANS TURIST
Ätran
Tel. 0346-604 95
www.atrans-turist.nu

GÄSTHAMNAR

ÖRNATORPETS GÄSTRANCH
Örnatorpet 101, Ullared
Tel. 070-356 77 07
www.ornatorpet.com

FALKENBERG
Gröningevägen 3, Falkenberg
Tel/fax: 0346-841 24 (klubbstugan)
www.falkenbergs-batsallskap.se

GUEST PORTS

Position: 56 53, 6 N, 12 29,5 E

STUGFÖRMEDLING
COTTAGE RENTAL AGENCY

Båtsällskapets hamn på Ätrans syd-östra sida.
The boat society’s harbour on the Ätran river’s
southeastern side.

NOVASOL
Tel. 031-304 55 70
www.novasol.se

GLOMMEN
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GLOMMEN
4-stjärnigt hotell med lugnt centralt läge
4-stjärnigt hotell med lugnt, centralt
Glommen
Tel. 070-689 61 01, 076-779 28 50, 070-764 85 53
www.glommensbatklubb.se

läge

Position: 56 55,9 N, 12 21,1 E
Fiskehamn 5 NM norr om Falkenberg.
Fishing harbour 5 nautical miles north of Falkenberg.

LÖVSTAVIKEN BÅTFÖRENING
Sanddynevägen 58, Falkenberg
Tel. 0346-71 17 07
www.lovstaviken.se

Välkomna!
Marita och Bertil

Position: 56 53 591 N, 12 28 140 E0346-107

00

Åke Tottsg. 5, Falkenberg
Båtsällskapets hamn norr om Falkenberg.

Epost:nyapallashotel@telia.com

The boat society’s harbour north of Falkenberg.

SPA-behandlingar
• Kurdygnspaket
SPA-behandlingar
• Kurdygnspaket

www.pallashotel.com
Välkomna önskar Marita och Bertil
4-stjärnigt hotell m

0346-107 00

Åke Tottsg. 5, Falkenberg
E-post: nyapallashotel@telia.com
Grand annons 71x105 180220.pdf
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Välkomna!
Marita och Bertil

www.pallashotel.com
0346-107 00

Åke Tottsg. 5, Falkenberg
Epost:nyapallashotel@telia.com

SPA-behandlinga

www.palla

HOTELLET MED
DET LILLA EXTRA
Välkomna till ett helrenoverat Q-märkt sjömagasin med centralt läge. 600 m till
Rådhustorget, 2 km till Skrea strand, 1,5 km
till Vallarna. Våra rum är smakfullt och unikt
inredda, de flesta med utsikt över Ätran. I vår
fina trädgård njuter ni av frukost och lugnet.

www.hamngatan27.se 0346-877 67
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PRACTICAL INFO
APOTEK | PHARMACY

BUSS | BUS

KRONANS APOTEK
Nygatan 38, Falkenberg
Tel. 0771 - 612 612

HALLANDSTRAFIKEN
Holgersgatan 29,
Tel. 0771-33 10 30

KRONANS APOTEK, LOKSTALLARNA
Sandgatan 36, Falkenberg
Tel. 0771 – 612612

BÅTSERVICE | BOAT SERVICE

APOTEKET FALKEN, GALLERIAN
Stortorget 1, Falkenberg
Tel. 0771-45 04 50
APOTEKSGRUPPEN, ULLARED
Danska Vägen 1, Ullared
Tel. 0346-303 55
APOTEK HJÄRTAT, HJORTSBERG
Hjortvägen 6, Falkenberg
Tel. 0771-405 405

BÄRGARE | BREAK-DOWN LORRY
ASSISTANCEKÅREN
Tel. 0346-177 00
Rikstäckande hjälp Tel. 020-912 912

LLOYDSAPOTEK, COOP FORUM
Klockaregatan 27, Falkenberg
Tel. 0346-88 81 90

FALKENBÄRGAREN HB
Industrivägen 2, Falkenberg
Telefon: 0346-811 22
Journummer: 0346-100 70

BIBLIOTEK | LIBRARY

FLYGPLATS | AIRPORT

FALKENBERGS BIBLIOTEK
Biblioteksgatan 2, Falkenberg
Tel. 0346-88 63 70, 0346-88 63 8

HALMSTAD CITY AIRPORT
Tre Hjärtans väg 2, Halmstad
Tel. 035-18 26 00

BILUTHYRNING | CAR RENTAL

FRITT WIFI | FREE WIFI

FALKENBERGS BILUTHYRNING
Arvidstorpsv 47, Falkenberg
Tel. 0346-496 00

Falkenberg
Stortorget
Falkenbergs Turistinformation
Sittpyramiden framför Rådhuset (mot Nygatan)
Falkhallen
Huvudbilblioteket
Falkenbergs museum
Falkenbergs Företagscenter
Falkenbergs Idrottsplats
Falcon alkoholfri arena
Skrea strand (området kring bryggan mot
badvaktsstolen)
Gräsområdet utanför Klitterbadet

RENT-A-WRECK
Lillegårdsvägen 1, Falkenberg
Tel. 0771-10 10 15

BRANDKÅR | FIRE-BRIGADE
FALKENBERG
I nödsituation / In case of emergency:
Tel. 112
I icke brådskande fall / In case of no emergency:
Tel. 0346-88 56 00
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FALKENBERGS BÅTSÄLLSKAPS KLUBBSTUGA
Gröningevägen 3, Falkenberg
Tel. 0346-841 24

Ullared
Biblioteket i Ullared
Ätran
Sjöviksbadet i Ätran
Ätranhemmet

BRA ATT VETA

POLICE | POLICE

TÅG | TRAIN

Arvidstorpsvägen 14-16, Falkenberg
I nödfall / In case of emergency:
Tel. 112

HALLANDSTRAFIKEN
Tel. 0771-33 10 30

Ick nödfall / In case of no emergency
Tel. 114 14

POSTCENTER | POST OFFICE

SJ
Tel. 0771-75 75 75

VATTEN OCH RENHÅLLNING |
WATER AND CLEANING

POSTNORD
Kanslistvägen 1, Falkenberg
Tel. 020-23 22 20

VIVAB
Tel. 0757-27 40 00

SOS

VETERINÄR | VETERINARY

Nöd telefonnummer: 112

HALLANDS DJURSJUKHUS,
Björkgatan 19, Slöinge

Emergency telephone numbers: 112

Tel smådjur: 0346-488 80
Journummer: 0346- 488 86

SYSTEMBOLAG | LIQEUR STORE
SYSTEMBOLAGET
Stortorget 3B, Falkenberg
Tel. 0346-100 65

Tel häst: 0346-488 81
Journummer: 0346-488 85
FALKENBERGS DJURKLINIK
Skreavägen 17, Falkenberg
Tel. 0346-88 01 66

TANDLÄKARE | DENTIST
JOURHAVANDE TANDLÄKARE
Falkenberg, tel. 0346-562 50
Ullared, tel. 0346-563 65
Vessigebro, tel. 0346-571 13

SJUKVÅRD | NURSING
SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN
Råd om vård – dygnet runt:
Tel. 1177
I nödfall / In emergency:
Tel. 112

TAXI
TAXI FALKENBERG
Tel. 0346-144 00
TAXIRAKETEN
Tel. 0346-130 70

TURISTBYRÅ | TOURIST OFFICE
FALKENBERGS TURISTINFORMATION
Holgersgatan 11, Falkenberg
Tel. 0346-88 61 00

ÅTERVINNINGSCENTRAL
RECYCLING
SANDLADAN
Smedjeholm 110, Falkenberg
Tel. 0346-88 68 50
ÅTERVINNINGSCENTRAL, ULLARED
Hedemovägen 3, Ullared

TVÄTTINRÄTTNING | LAUNDRY
A-KEMBAREN
Rönnhagsvägen 5, Falkenberg
Tel. 0346-100 10

73

FALKENBERGS
KOMMUN

75

FF
FA L K EN BER G S S K A

U DER I N T I L L
ERI BJ

FALKENBERG BLEV SOM FÖRSTA PLATS NÅGONSIN UTÄMNT TILL ”ÅRETS VÄRT EN RESA” AV WHITE GUIDE!
Vår alldeles egen matfest, Falkenbergs Matdagar, är det perfekta tillfället att upptäcka
varför. Falkenbergs Matdagar är en fest, en hyllning, ett möte, en upplevelse, en gemenskap, ett nörderi, en helg av njutning och kunskap, av kärlek och passion för mat.

www.falkenbergsskafferi.se

