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Varje dag börjar och slutar med att jag 
lyssnar på tystnaden. Det går inte heller 
en dag utan att jag njuter av atmosfären 
och lukten från den orörda naturen. Att 
leva i Hylte är underbart. Här kan jag vara 
mig själv. Du som bor här vet det, du som 
besöker oss kommer att märka det.

Välkommen till oss i Hyltebygden och lär 
känna platsen på det sätt som du före-
drar. Vandra, cykla eller paddla i vår sjö- 
rika natur. Njut av ett svalkande frilufts-
bad eller en stunds avkopplande fiske. 

Hyltebygden erbjuder också småskalig 
shopping, konst och hantverk, kulinar-
iska upplevelser och trivsamma boenden. 
Din Hylteupplevelse kommer dessutom  
att kryddas med en genuin omtanke och 
ett gott värdskap.

Kanske kommer du att känna som jag 
gör – borta bra men Hylte bäst!

Välkommen till oss 
i Hyltebygden

Welcome to Hylte ”Every day, I enjoy the relaxing and untouched 
nature that surrounds us here. Living in Hylte is wonderful. Here, I 
can be the one I want to be.” Welcome to explore our hiking and 
cycling routes or a fascinating canoe experience. Take a refreshing 
bath in our many lakes, slow down by fishing or discover some re-
ally interesting spots for art, crafts or culinary highlights.

Willkommen bei uns in Hylte! „Jeden Tag genieße ich die Stim-
mung und den Geruch draußen in unberührter Natur. Es ist wunder-
bar hier in Hylte zu. Hier kann ich ganz bei mir selbst sein.“ Auch Du 
bist herzlich eingeladen in unserer Natur zu wandern, zu paddeln 
oder Fahrrad zu fahren. Erfrische Dich in einem unserer vielen Seen, 
entspanne beim Angeln oder erkunde bei uns Handarbeit, Kunst 
und kulinarische Genüsse.

HYLTE TURISTINFORMATION
Webb: hylte.se/turism
E-post: tourist@hylte.se
Tel: +46(0)345-180 00
 
Besöksadress:

Kontaktcenter 
Storgatan 8, Hyltebruk
 

Follow us on Instagram!

@visithylte

Like us on Facebook!

@visithylte

Lena Hagman Bogren, 
turistkoordinator Hylte kommun
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9 upplevelser du inte får missa  
när du besöker Hyltebygden

CYKLA OCH VANDRA I ELIAS FRIES FOTSPÅR

Börja din natur- och kulturupplevelse i informations-
byggnaden i Femsjö Kyrkby. Förutom information finns 
det möjlighet att grilla under tak, och det är en bra start-
punkt för både cykel och vandring. Intill ligger också en 
medeltidskyrka och Friesmuseet, som båda håller öppet 
sommartid. Mykologen Elias Fries föddes och verkade i 
Femsjö och är känd som ”Svamparnas Linné”. Femsjö 
är också en plats där det finns gott om ställen att prova 
fiskelyckan och friluftsbada. 

Explore the village Femsjö, where you can experience nature in the 
footprints of Elias Fries. With medieval church and museum. / In Fem-
sjö mit Friesmuseum und seiner mittelalterlichen Kirche kann man in 
den Wäldern des Pilzforschers Elias Fries Radeln und Wandern.

u www.femsjo.com

RAMNÅSBERGET
Latitud 56.95285, Longitud: 13.09417

 
Ramnåsberget är ett naturskönt område strax utanför 
Torup med utsikt över Nissans dalgång. På toppen av 
Ramnåsberget ligger ett fem våningar högt utsiktstorn 
som är värt ett besök. Här har man en magnifik utsikt 
över Nissans dalgång, Torup och Rydöbruk. Tornet är 
cirka 15 meter högt och byggt av Bengt Isacson.

On top of Ramnåsberg outside Torup, there is a 15 meter 
high observation tower overlooking the Nissan river valley, To-
rup and Rydöbruk. / Auf dem Ramnåsberg bei Torup befin-
det sich ein 15 Meter hoher Aussichtsturm von dem aus man 
das Tal des Nissan, Torup und Rydöbruk übersehen kann. 

TÅGDAGARNA I LANDERYD

Den första helgen i september blir det åka av - kom 
och åk veterantåg. Dessutom är det underhållning och 
servering i olika former på evenemangsområdet vid 
Landeryds station. 

The first weekend in September traditional train days are set in 
Landeryd. Historical trains and railroad cars starting from Landeryd’s 
station and train museum. Entertainment and food on the festival area. 
/ An jedem ersten Wochenende im September kann man als Passagier 
in historischen Lokomotiven und Zügen vom Bahnhof in Landeryd aus 
starten. Festzelt mit Essen und Unterhaltung.

u www.tagdagarna.se och www.landeryd.info

LÅNGARYD – VÄRLDENS SLÄKTBYGD

Närmare två procent av Sveriges befolkning tillhör 
världens största kartlagda släkt, Långarydssläkten, som 
har sina rötter i Långaryd. Här finns ett rikt utbud av 
historiska besöksmål och du kan även välja att cykla, 
vandra, och geocacha i Långarydssläktens fotspår. Un-
der sommaren ordnas dramatiserade visningar med 
skådespelande guider, där du besöker sägenomspunna 
och historiska platser. Vartannat år sista helgen i augusti 
ordnar Långaryd en stor gammeldags marknad. 

Långaryd is home to the worldwide largest registered genealogy. 
During the summer, you can learn more about the village’s heritage in 
a guiding by actors. / Långaryd ist bekannt als Wiege des größten 
nachgewiesenen Stammbaumes, der sich heute über die ganze Welt 
verteilt. Im Sommer gibt es historische Führungen mit Schauspielern 
und einen traditionellen Markt alle zwei Jahre.

u www.langaryd.se

BOSGÅRDSFALLET
Latitud: 56.96135, Longitud: 13.06083

 
Strax väster om Torup till vänster om vägen mot Falk-
enberg ligger vattenfallet som är 11 meter högt. En 
större såg och kvarn var i bruk till början av 1930- 
talet. Det finns vackra vandringsstigar i anslutning till 
platsen. Området är perfekt för picknick och det finns 
bra grillningsmöjligheter.

11-meter-high waterfall which formerly ran a saw and mill. Hiking 
trails in the terrain. / Ein 11 Meter hoher Wasserfall, der früher eine 
Mühle und Säge antrieb. Wanderwege in der Umgebung.

HYLTE KONST- OCH HANTVERKSRUNDA

Under hela påskhelgen bjuder flera av Hylte kommuns 
verksamma konstnärer och hantverkare in till en konst- 
och hantverksrunda. Då öppnar de upp sina ateljéer, 
verkstäder och gallerier för visning och försäljning. 
Välkommen till spännande möten med rik kultur i en 
fantastisk miljö!

During Easter holidays, the local artists and crafters open up their 
studios, galleries and workshops, it is called Hylte Konst- & Hantverk-
srunda. / Alljährlich zu Ostern öffnen Künstler und Handwerker ihre 
Werkstätten und Galerien, sie laden ein zur Hylte Konst- & Hantverk-
srunda.

u www.hyltekonstochhantverksrunda.se

KREATIVITETEN FLÖDAR I UNNARYD 

Unnaryd erbjuder Sveriges i särklass finaste museum för 
de säregna bonadsmålningarna. Vidare finns en gam-
mal anrik torgtradition och andra onsdagen i juli är det 
Unnarydsdagen, då det förutom stormarknad är mas-
sor av olika aktiviteter i hela byn. I centrum finns, föru-
tom småskalig shopping och god lokalproducerad mat,  
Unneparken - en naturpark med lekplats och grillplats 
för stora och små. Unnaryds natursköna omgivningar 
erbjuder även fina möjligheter när det gäller att cykla, 
vandra, kanota, fiska och bada. 

The creative village Unnaryd with its traditional market once a 
month, local food, natural playground and surrounded by beautiful na-
ture. / Im kreativen Unnaryd gibt es viel zu entdecken: einen monatli-
chen Markttag, regionale Küche und Produkte, einen Naturspielplatz 
und viel Natur.

u www.unnaryd.com 

BOLMENDAGEN

Den sista lördagen i juli är det dags för Bolmendagen. 
Då arrangeras aktiviteter på olika ställen runt sjön Bol-
men. På Tiraholms Fisk utanför Unnaryd är det utom-
husmässa. Under hela dagen är det fritt fiske i sjön! 

A day filled with organized activities all around the lake Bolmen. The 
last Saturday of July every year. Including free fishing in the lake. / Am 
letzten Sonnabend im Juli werden rund um den Bolmensee Feste 
und Aktivitäten organisiert. Gratis Angeln im Bolmen den ganzen Tag.

u www.bolmensweden.com

GUIDAD TUR PÅ PAPPERSBRUKET

Vet du varför din dagstidning blir gul efter att den har 
legat i solen? Det, och den lokala historien om hur cen-
tralorten Hyltebruk byggdes upp tack vare pappers- 
industrin, får du reda på under rundturen på Stora Enso. 

Learn more about the industrial history of the region in a guiding  
through the paper mill of Hyltebruk. / Eine Führung durch das Pa-
pierwerk von Hyltebruk ist ein interessanter Ausflug in die Industrie- 
und Lokalgeschichte von Hyltebruk. 

UPPLEV DRAMATISERADE guidningar 
i Långarydssläktens fotspår. 

VID BOSGÅRDSFALLET utanför Torup 
finns det vackra vandringsstigar. 

REDAN 1907 satte pappersbruket sin 
prägel på Hyltebruk.

9 must-sees in Hylte / Neun unvergessliche Abenteuer in Hylte
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”Man ska ha husvagn”, sjöng Galenskaparna i sin populära låt med samma 
namn redan för 30 år sedan. Vissa hävdar att man ska ha husbil istället, andra 
hyr en stuga och några väljer att tälta. Oavsett vad man föredrar att bo i, finns 
det i alla fall en gemensam nämnare till varför så många väljer att campa, 
något som Galenskaparna också håller med om - för då blir man fri!

Text och foto: Amanda Hajney

Frihet på hjul

Foto: Pär Henriksson
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och eftersom de bor i Harplinge, 45 minuter bort, så kan 
de åka hit under kvällar, helger och semesterveckor när 
det passar dem.

– Det är enkelt att campa när man har barn, säger Johans 
sambo Jannica Idersjö. Det är också väldigt mysigt att 
campa, och stämningen är god. 

Att det är mysigt och smidigt att campa är det fler som 
håller med om. Pascal Van Dommelen från Holland, reser 
för tredje året i rad runt i Sverige med vänner och familj. 
Denna gång har de besökt både Ystad och Öland innan 
de hamnade på Jälluntofta Camping som nu ska vara de-
ras hem under tre dagar. Även de väljer husvagn.

– Jag har campat under många år, men tälta gör jag helst 
där det är varmare än här i Sverige. Här är en husvagn 
perfekt. Det smidigaste är att man kan ställa av den och 
sedan åka en sväng med bilen om man behöver handla 
eller så. Man känner sig fri!

För campingveteranerna Ewa Stenberg och Walter Gar-
phorn från Helsingborg innebär det istället frihet att ha 
en husbil. Under flera månader i sträck, far de land och 
rike runt med sin husbil och har nu stannat till på Jäl-
luntofta Camping under några nätter för att möta upp 
sina goda vänner Ingrid Everman och Kenth Farsäter, 
som båda kommer från Landskrona. 

– Vi kan packa ihop våra saker och vara på vägen igen 
inom tio minuter, säger Ewa. 

– Men det är inte samma mysfaktor i en husbil som i en 
husvagn, det kan man inte förneka, förklarar Walter.

Ingrid och Kenth campar med husvagn, även om Kenth 
gärna hade velat ha en husbil han också. Han förklarar 
att de flesta campingplatserna numera har fler platser för 
just husbilar på grund av att husvagnar tar för stor plats, 
eftersom det då också ska finnas plats för en bil. 

– Men jag tycker att en husbil är för dyr, säger Ingrid och 
ler mot sin man. n

CAMPING ÄR ETT POPULÄRT sätt att semestra, fak-
tiskt Sveriges största semesterboende. Det är inte bara vi 
svenskar som väljer att campa, en stor del tyskar, hol-
ländare, danskar och norrmän väljer också att spendera 
några veckor omgivna av den svenska naturen. Vanligast 
är camping på sommaren, med högsäsong från midsom-
mar till och med augusti, men vintercamping växer mer 
och mer.

På Vallsnäs Camping och Jälluntofta Camping, båda 
belägna strax utanför Unnaryd, har man öppet året om. 
Naturen erbjuder aktiviteter oavsett säsong. Tillgången 
till skog gör det möjligt att vandra, plocka svamp och bär 
och uppleva vilda djur. Tillgången till sjö gör det möjligt 
att bada, fiska och paddla kanot på sommaren och pim-
pla och kanske åka skridskor på vintern. Men är naturen 
enda anledningen till varför man väljer att campa?

Caroline Örnstedt, som tillsammans med sin far, Ove 
Albinsson, driver Jälluntofta Camping tror det är lugnet 
och friheten som gör att många lockas till campinglivet.

– Det är ett helt annat liv. Ett lugnare, mer stressfritt liv, 
säger hon. Vi har stambesökare, vars ordinarie hem ligger 
bara en dryg kvart bort, så man behöver inte åka långt 
för att få ro och frid, huvudsaken är att man lämnar 
vardagen för en stund.

Rickard Englund driver Vallnäs Camping. Han tror att 
många ser camping som ett enklare alternativ till som-
marstuga. 

– Med en husvagn eller husbil är du fri att åka vart du 

vill, och du slipper all skötsel som kommer med en stuga, 
som gräsklippning och målning med mera, säger han. 

Han säger också att trots att åldrarna och nationaliteter-
na på gästerna är blandande, så är gemenskapen, camp-
inggrannar emellan, svårslagen. 

Men vad är egentligen mest populärt att campa med? 
Tyska paret Maika och Michael, spenderar en natt i  
tält med de två små barnen Oliver och Laura på Vallsnäs 
Camping. 

– Vi hyr en stuga en bit härifrån under några veckor, men 
beslutade oss för att cykla Bolmen runt och passade där-
för på att svänga av och stanna till här för att tälta en 
natt, förklarar Michael. 

Tält är annars en mindre vanlig syn på de svenska camp-
ingarna. 

– Det är för kallt att tälta, säger Johan Lemnell, som till-
sammans med sin familj är långliggare på Vallnäs Camp-
ing.

De väljer att campa med husvagn, som de ställer av på 
campingen redan före midsommar, och som sedan får stå 
där under hela sommaren. De har gjort så i fem år nu, 

Freedom on wheels Camping is the most popular way to 
stay in Sweden. It is not only the Swedes who choose to camp, 
many Germans, Dutch, Danes and Norwegians choose being 
close to the Swedish countryside by camping. With a caravan 
or motorhome, you’re free to go wherever you want without 
having to worry about a cottage.

Freiheit auf Rädern Camping ist die beliebteste Urlaub-
sart in Schweden. Und nicht nur wir Schweden lieben das 
Campen, sondern auch viele Deutsche, Holländer, Dänen 
und Norweger kommen zu uns, um ihren Urlaub in Ruhe 
und Natur zu verbringen. Mit dem Wohnwagen oder Cara-
van bist Du frei und kannst überall hinfahren, ohne Dich um 
ein Häuschen kümmern zu müssen.

”Det är ett helt annat liv”
Caronlie Örnstedt, campingägare

MYSIGT OCH SMIDIGT tycker många  
om campinglivet och återvänder ofta.

MICHAEL OCH MAIKA tar med de små barnen på en 
cykeltur runt Bolmen när de är på besök i Hylte.
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På roadtrip genom sjörika skogar 
och kulinariska upplevelser

I Hyltebygden finns det många caféer, restauranger och matställen. Vissa är 
säsongsöppna och andra är öppna året runt. En dag i juli passade vi på att 
undersöka delar av utbudet genom en biltur från Hyltebruk, via Rydöbruk och 
Femsjö och med avslut i Tiraholm. Häng med!

VI BÖRJAR DAGEN med ett besök på café Sockerfrallan i 
centrala Hyltebruk. Här är öppet alla vardagar från klock-
an åtta. Helt suveränt när man inte orkar fixa frukost. 
Ett trevligt ställe med mysig shabby chic-inredning. Ta en 
kaffe och en fralla, ät lunch eller fika senare under dagen.  

Vi tar oss vidare sydväst på Nissastigen och gör ett stopp 
på Glassbo Våffelstuga, som är beläget nära riksväg 26 
men ändå i en helt annan värld. Här tar vi oss tillbaka 
i tiden till en gammal gård med anor från 1600-talet. I 
våffelstugan kan du köpa stenugnsbakat bröd, fika och 
så klart frasiga våfflor som serveras med sylt och gräd-
de. Och gillar du inte våfflor så misströsta inte, här finns 
även ostkaka och annan fika. I hantverksstugan hittar 
du de perfekta sommarpresenterna att ta med vidare 
på resan. Det finns också en stor sandlåda där barnen 
kan leka av sig och många barnstolar i serveringen. 
Detta är ett perfekt stopp när man har vägarna förbi.  

Vi sätter oss i bilen igen och styr mot Rydöbruk där 
vi stannar till för lunch på den lokala golfklubben. 
Parkeringen är full när vi rullar in. Rydö Golfkrog 
är trivsam och krogen är välbesökt av både golfare 
och andra lunchhungriga. Här kan du njuta av välla-
gad husmanskost med utsikt över den första greenen. 

Mätta och belåtna hoppar in i vår cabriolet igen och 
åker vidare längs långa raksträckor förbi Femsjö. Vi 
stannar till mellan Färgensjöarna och förundras över 
hur många sjöar vi egentligen kör förbi på vår roadtrip. 
Här har vi en sjö på var sida om vägen. Väldigt vackert! 

Vi fortsätter mot Bäck. Vi hittar till Bäckhästens Bageri 
& Café som är ett mysigt ställe där det bakas sur- 
degsbröd och chokladbollar i en härlig blandning. I det 
stora växthusfiket myser familjer och vänner över en 
fika mitt bland tomater och blommande rosenbuskar. 
Utanför springer några flickor från Danmark och le-

Text och foto: Elin Lundgren och Helena Frisk

ker med en katt. De betande hästarna och de gull- 
iga kaninerna bidrar till en väldigt rogivande miljö.  

Vi kör vidare på långa kurviga vägar mot Un-
naryd. En perfekt väg för motorcyklister som vill 
njuta lite. Väl framme i Unnaryd trängs vi med hus-
vagnscampare som också försöker ta sig fram på vä-
gen. Vi passerar Unnaryd och kör vidare mot Tira-
holm. Det är nu dags för oss att testa deras glassbar! 

Tiraholms Fisk är mest känt för, som ni förstår genom 
namnet, sin fiskodling, gårdsbutik med fiskdelikatess-
er och fiskerestaurang. När vi dyker upp vid halv tre-
tiden sitter det fortfarande en hel del lunchgäster kvar 
i den rustika restaurangen. Men vi är som sagt här för 
att ta en glass och njuta av utsikten över Bolmen. 

MILSLÅNGA VÄGAR, raka och krokiga, är lika 
sköna att avverka i bilen som på motorcykeln.

A road trip through our forests and culinary experiences 
In Hylte district, there are many cafes and restaurants. Some 
are open all year round. On a road trip through our forests, 
you are passing many lakes and you can discover many culinary 
highlights. See list of culinary highlights on the page 22.

Ein Roadtrip durch unsere Wälder gespickt mit Seen 
und kulinarischen Highlights In Hylte gibt es viele Cafés 
und Restaurants. Manche sind auch ganzjährig geöffnet. 
Auf einem Roadtrip durch Wälder und vorbei an Seen kann 
man viele kulinarische Highlights entdecken. Siehe Liste auf 
Seite 22.

TIRAHOLMS FISK är väl värt att besöka 
för både lunch, glass och middag.

u Hitta fler kulinariska upplevelser på sidan 22.PASSA PÅ ATT handla genuint hantverk  
och second hand vid Glassbo Våffelstuga.
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Oslagbar natur i Knallhult
Tystnaden och lugnet. Den vackra, vilda naturen. Och så fisket förstås. Det är 
det som får familjen Bornø från danska Gilleleje att år efter år komma tillbaka 
till Stora Frillen utanför Femsjö. Stugan de nu hyr för femtionde året i rad ligger 
inbäddad i grönskan, vid den gamla gränsen mellan landskapen Småland och 
Halland och med bara ett kort spinnspö-kasts avstånd till strandkanten.

UTÖVER TYSTNADEN OCH LUGNET så är det fisket 
som lockar Søren Bornø till Femsjötrakten och stugan 
som familjen återkommit till varje år sedan 1960-talet. 
Det har blivit en hel del fina gäddor genom åren.  

Text och foto: Lasse Nyman
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DET ÄR PRECIS 50 ÅR sedan Peter och Linda Bornø från danska Gilleleje 
såg den lilla tidningsannonsen om en stuga som fanns till uthyrning utanför 
Femsjö. I alla år därefter har familjen – i olika konstellationer – njutit en eller 
två veckors semester här. 

DET ÄR FRIDFULLT på den lilla skogsvägen 
som leder fram till stugan som familjen Bornø 
brukar hyra av Pensionat Sågknorren. Det 
enda som hörs är suset i trädens grenar, sur-
rande insekter och någon fågel som kvittrar 
till.

– Det är underbart lugnt och skönt här, säger 
Peter Bornø. Det är för friden och stillheten vi 
kommer tillbaka år efter år.

Peter kan berätta många goda fiskehistorier 
och har också sett hur den svenska lands- 
bygden förändrats.

– De första åren vi kom hit fanns det bilverk-
stad och lanthandel i Bygget. Där kunde du 
köpa allt från träskor till byggvaror. Och vi 
kunde få kött från slaktarens buss. Nu får vi 
åka in till Hyltebruk för att handla. Men det är 
likadant hemma i Danmark. 

När de tre sönerna var små fick Peter mest ägna 
fisketurerna åt att trassla ut deras spinnspö- 
rullar.

– Men på kvällen – då fick far fiska ensam. Då 
blev det många fina gäddor, säger Peter och 
ler när han berättar om jättegäddan som smet 
precis vid båtkanten och som en av sönerna se-
dan jagade resten av semestern, utan resultat… 

Varje år, sedan 1967, har familjen återvänt 
till den lilla röda stugan vid strandkanten. 
Nu åker sönerna och deras familjer hit själva 
och nya generationer hittar vägen till Femsjö. 
Genom åren har de berättat för många vän-
ner och arbetskamrater om sitt svenska som-
marparadis och också förmedlat kontakten till 
landsmän som velat hyra. 

– Fiskeklubben hemma i Gilleleje har också 
varit här. Det är väldigt fint fiske i sjöarna 
runtomkring, säger Søren Bornø, en av Peters 
söner. Det går snabbt att komma hit också. 
Det tar oss bara några timmar.

– Jag gillar lugnet. Man kan komma hit och gå 
helt fritt i vildmarken. Det finns bär och svamp 
och så fisket förstås. Och så blir vi väldigt väl 
omhändertagna av Susanne och Kjell-Åke.

I den andra stugan som pensionatet har till 
uthyrning bor den här veckan fyra gäster från 
Rügenområdet i norra Tyskland.

– Vi hyrde via internet och det är fantastiskt 
här, säger Sigrid Hoppenrath som njuter av 
stillheten och naturen tillsammans med maken 
Heinz och dottern Silvia Rätsch och hennes 
man Christian.

För Sigrid och Heinz är det första semestern i 
Sverige, medan Silvia och Christian varit här 
halvdussinet gånger tidigare. Heinz visar stolt 
bilder på gäddan de fångade, och åt, häromda-
gen.

Susanne och Kjell-Åke Källén startade Pen-
sionat Sågknorren för snart femton år sedan – 
som ett sätt att kunna arbeta hemma på Kjell-
Åkes föräldragård. Vana vid turister hade de 
genom mångårig stuguthyrning och nu byggde 
de sitt pensionat, med modernt kök, matsal 
och fem fräscha gästrum.

– Det var väl en chansning, men det har gått 
bra. Nu utökar vi genom att bygga om det före 
detta svinstallet till ytterligare fem rum med 
hög standard och möjlighet till självhushåll, 
berättar Kjell Åke. En sorts vandrarhem de 
luxe…

De två stugorna är uthyrda stora delar av året 
och i pensionatet har de mellan 600 och 700 
gästnätter varje år. Pensionat Sågknorren er-
bjuder, förutom fiske och den fantastiska na-
turen, kanotuthyrning, konferensmöjligheter, 
bad av olika slag och matservering.

– Vi jobbar så miljövänligt vi kan. Vi produc-
erar vår egen el och använder lokala råvaror 
– ofta sådant som vi odlar själva, berättar Su-
sanne.

Det är de många mötena som är det allra bästa 
med jobbet, tycker Kjell-Åke och Susanne:

– Vi får träffa så många glada människor, det 
ger energi, säger Susanne. 

HUNDAR, KATTER OCH HÄSTAR är 
välkomna gäster på pensionatet. 

DEN LILLA SJÖN har tidigare generationer en gång dikat ur. Det är en rofylld 
plats för en fika på bryggan eller kanske ett bad i badtunnan. Pensionatet är 
omgivet av vackra sjöar där det går att fiska, bada och paddla kanot. 

”Det finns många 
bra fiskesjöar i de 
här trakterna.”

Søren Bornø, hobbyfiskare
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KJELL-ÅKE OCH SUSANNE KÄLLÉN driver sedan snart femton år Pensionat 
Sågknorren i Bygget utanför Femsjö. Pensionatets namn påminner om att det 
en gång fanns både sågverk och grisar på gården.

FISKE

Hylte kommun är ett sjörikt område och ett 40-tal 
av sjöarna är upplåtna för sportfiske. För att kun-
na fiska behöver du ett fiskekort som du kan köpa 
på olika platser/gårdar i närheten av fiskevattnen.

VANDRINGSLEDER OCH STIGAR

Vandra i skogar, längs sjöar, i byar och på någon 
av våra härliga vandringsleder. Med fördel kan 
man vandra redan tidigt på våren och fram på sena 
hösten.

CYKELLEDER OCH CYKELUTHYRNING

Här finns trevliga och spännande cykelturer, allt 
från längre cykelleder till mindre landsvägar. När 
du cyklar i Hylte passerar du både sjöar, skog, öpp-
na fält samt sevärdheter och trevliga besöksmål. 

   

– Och det är en rolig utmaning att hela tiden 
kunna ge våra gäster det de vill ha och behöver, 
säger Kjell-Åke. Och vi ser hur människor mår 
väl av att komma ut i vår härliga natur och still-
heten som vi kan erbjuda här.

Att det är just naturupplevelserna som lockar 
besökare till Hylte kan turistkoordinator Lena 
Hagman-Bogren bekräfta:

– Det finns över 300 sjöar i Hylte kommun och 
det är fiske, kanoting och bad som lockar många 
av våra besökare. Vi har också en hel del cykel- 
och vandringsturism och i kommunen finns väl-
digt många duktiga företag och entreprenörer 
som tar väl hand om våra gäster. n 

Nyfiken på ännu mer outdoor?

GOLF

Upplev naturskön golf i Hylte. Gå en runda på en 
Pay and Play-bana som är öppen för alla, eller slå 
ut på en kuperad 18-hålsbana med några riktigt 
luriga hål. 

KANOTLEDER OCH KANOTUTHYRNING

Att paddla kanot är en härlig upplevelse. Du färdas 
i nära kontakt med naturen och chansen till spän-
nande äventyr är stor. Det finns flera möjligheter 
att hyra runt om i kommunen.

VINTERAKTIVITETER

Aktivera dig även utomhus under vinterhalvåret! 
Hylte har flera el-ljusspår, konstsnöanläggning för 
längdskidor, bandybana och skidbackar när vädret 
tillåter.

u hylte.se/turism

Unbeatable nature in Knallhult “The silence and tran-
quillity. The beautiful, wild nature. And so the fishing of 
course.” That’s what makes the family Bornø from Danish 
Gilleleje year after year come back to the Great Frillen 
outside Femsjö. Many families from the wider area choose 
Hylte as a destination for active holidays with walking and 
cycling. Our municipality offers over 300 lakes, which are 
suitable for bathing, fishing and canoeing.

Unschlagbare Natur in Knallhult „Stille und Ruhe. 
Schöne, wilde Natur. Und Angeln natürlich.“ Das ist es 
was Familie Bornø aus dem dänischen Gilleleje jedes Jahr 
wieder hierher lockt an den Stora Frillen bei Femsjö. Und 
auch andere Familien aus der weitläufigeren Umgebung 
wählen Hylte als Ziel für aktive Ferien mit Laufen und 
Radeln. Unsere Kommune bietet über 300 Seen, die zum 
Baden, Angeln und Kanu fahren einladen.
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”Det finns över 300 sjöar 
i Hylte kommun.”

Lena Hagman-Bogren, turistkoordinator

DE BÖRJADE PRATA om att springa runt Mont Blanc, men kom på att det var bättre att börja på hemmaplan.  
Från Burseryd respektive Smålandsstenar kommer löparna Mats Thelin och Stefan Andersson. Efter en fem 
mil lång etapp hemifrån till Pensionat Sågknorren fortsatte färden mot Simlångsdalen och Skummeslöv. Mats 
fru Ann-Sofi och sönerna Edvin och Adam samt Stefans sambo Helen Bengtsson följer med på cykel. ”Vi har 
haft en väldigt bra övernattning här på pensionatet, med en mycket fin frukost”, säger Mats innan det bär 
iväg söderut på de små skogsvägarna.

More outdoor activities? On our website you will find even more tips for your stay in Hylte: fishing, golf, hiking 
and biking trails, winter activities and canoe trails. / Noch mehr Outdoor? Auf unserer Seite findet man noch viele 
andere Naturaktivitäten: Angeltipps, Golf, Wander- und Fahrradwege, Winterangebote und Kanustrecken.
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Josefin, berätta lite om din barndom!
Jag är uppvuxen i Stubbabo, 3 km från närmsta 
granne, mitt emellan Hyltebruk och Smålandsstenar. 
Där bodde jag, mamma, pappa, två bröder, ett antal 
katter och taxen Göte. Hade alltså inte så mycket 
tillgång till kompisar men det gjorde inget, jag hitta-
de på egna. Hade till och med ett rivaliserande gäng, 
med en ledare som hette det farligaste jag kom på: 
Susanne. Allt i fantasin. 

Du tillhör ju Långarydssläkten. Hur känns det? 
Så mycket glädje det har gett mig! Jag har nog kun-
nat skoja i de flesta sammanhang om att jag är släkt 
med både Thåström, Titiyo och Stefan & Krister-
Krister. En gång i P3 ringde jag prinsarna i Lichten-
stein och undrade om jag kunde komma och bo hos 
dem, släktingar emellan. 

Hur tror du att andra personer skulle beskriva dig?
Snäll, rolig och lite vass. Men det är mest för att jag 
tvångsmässigt skämtar och ibland blir det nåt som 
kanske hade varit trevligare om det sagts i enrum. 
Men jag är väldigt mån om att alla ska må bra. 

Har du någon förebild eller idol?
Humormässigt älskar jag Amy Schumer, hon har en 
sagolikt rolig tv-show, hon är extremt bra ståuppare 
och feministisk förebild. Sen vill jag sjunga mer så 
Barbra Streisand och Cher är ju fantastiska för dom 
vågar också se knasiga ut. 

Skulle du beskriva dig som en friluftsmänniska?
Haha! Nä, jag är ingen friluftsmänniska, hatar kyla 
men tycker svinmycket om att va utomhus när det är 
varmt. Eller om jag får bada. Till exempel älskar jag 
att bada i isvak eller hoppa i plurret när man joggat 
en oktoberdag. Bara jag får bli varm sen. Så hurtig 
men inte frilufsig..?

Har du några smultronställen i Hyltebygden?
Jag har väldigt mycket barn- och ungdomsminnen 
från Skärshult, badet vid Nissastigen. Dels var vi där 
och tältade i mellanstadiet, dels hade jag ett av mina 
första sommarjobb där som turistvärd. Jag delade 
ut massa pamfletter om fiskekort till tyskar som 
inte förstod ett ord vad jag sa. Trots att jag sa både 
“bitte” och “guten abend”!

Finns det något man inte borde missa när man är på 
besök i Hyltebygden?
Gud, det finns så mycket fin natur, jag brukar 
promenera mammas hund Bernard runt sjön i To-
rup, där är så otroligt vackert. Men jag vet inte hur 
öppen Gunnel är för att ni alla kommer förbi och tar 
hunden en vända? n

Josefins barndomsminnen 
från Stubbabo till Skärshult

JOSEFIN JOHANSSON tillhör Långarydssläkten och är 
därmed släkt med två procent av Sveriges befolkning. 

Childhood memories from Stubbabo Josefin Johansson 
is a comedian and actor, born in the village of Stubbabo 
near Långaryd. Today, she is known all over the country 
from radio and TV. As a part of the Långaryd family, the 
worldwide largest registered genealogy, she often uses her 
childhood experiences in Långaryd for her shows.

Kindheitserinnerungen aus Stubbabo Josefin Johans-
son ist Komiker und Schauspieler und stammt aus dem 
Ort Stubbabo bei Långaryd. Heute ist sie im ganzen Land 
aus Radio und TV bekannt. Als Mitglied des weltgrößten 
Stammbaum aus Långaryd benutzt sie auch häufig Er-
fahrungen aus ihrer Kindheit in Långaryd für ihre Shows.

Josefin Johansson är komikern och skådespelaren som i början av 80-talet 
växte upp i byn Stubbabo i Långaryds socken. Idag är Josefin känd i hela Sver-
ige för sitt skrivande och agerande i ett otal TV-program, radioshower och stå-
uppframträdanden... och att hon tillhör Långarydssläkten så klart!

Foto: Theresia Köhlin
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Friluftsbad i Hyltebygden

1. JÄLLUNDEN, JÄLLUNTOFTA CAMPING 
Trevlig badplats med camping, stugor, kiosk, 
fiske, minigolf samt uthyrning av båt, cykel, 
kanot. Hundbadplats.

2. UNNENS BADPLATS 
Naturskön badplats mitt i Unnaryd med 
sandstrand och brygga. Nära till kiosk, café, 
shopping och annan service. Badplatsen är 
tillgänglighetsanpassad med ramp och special- 
konstruerad brygga. Parkering för rörelsehin-
drade med asfalt fram till ramp och toalett.

3. UNNEN, VALLSNÄS CAMPING 
Här finns stugor, camping, kiosk, restaurang, 
fiske, minigolf samt uthyrning av båt och 
kanot. Hundbadplats.

4. STORA FÄRGEN, BEXETS BADPLATS 
Badstrand vid Bexets camping med bra fiske-
vatten, orörd natur, kanotning och en liten 
boulebana.

5. MELLANFÄRGEN, IBRO BADPLATS 
Naturskön och barnvänlig badplats med två 
bryggor och sandstrand. Badplatsen är tillgäng-
lighetsanpassad med ramp/specialkonstruerad 
brygga. Parkering för rörelsehindrade med as-
falt fram till ramp och toalett. Fiskemöjligheter.

 
6. SKÄRSHULTSSJÖN 
Vacker badplats utmed Nissastigen, två bryg-
gor, vandringsleder och camping. Badplatsen är 
tillgänglighetsanpassad med ramp och special-
konstruerad brygga. Parkering för rörelsehin-
drade med asfalt fram till ramp och toalett.

 

... och en simhall!

7. SJÖGÅRDSSJÖN 
Naturskön badplats utmed Nissa- 
stigen, två bryggor och vacker sand-
strand. Badplatsen är tillgänglighets-
anpassad med ramp och specialkonstruerad 
brygga. Parkering för rörelsehindrade med 
asfalt fram till ramp och toalett. 

8. HÅLSJÖN 
Idyllisk badplats med brygga, toalett och grill-
plats utanför Drängsered.

9. ÖRNAHALLENS HÄLSOCENTER 
Badsugen året om? Simhallen i Örnahallens 
Hälsocenter har tre bassänger inklusive vat-
tenlandet Örnagrottan för små barn med vuxet 
sällskap. Stängt högsommarveckorna. Entré. 
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ÖVER 300 SJÖAR finns det i Hylte 
som lockar till uppfriskande bad.

Outdoor and indoor bathing in Hylte / Badestellen in Hylte und ein Schwimmbad

Foto: Pär Henriksson
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Äta & Bo

RESTAURANGER/ RESTAURANTS/ 
RESTAURANTS

Alebo Pensionat, Unnaryd 
+46 (0)371-600 18 
www.alebo.se 
Lunch, á la carte, bistromeny, frukost 
och brunch.

Charlottenlund, Långaryd 
+46 (0)371-460 57 
www.charlottenlund.com 
Husmanskost.

Långholmen Café o Bar, Unnaryd 
+46 (0)371-600 44  
www.unnarum.se/cafe 
Danska ”smørrebrød på svenska” och 
hembakat fikabröd.

Mammas Mat & Bakverk, Landeryd 
+46 (0)73-364 88 44 
www.mammasmat.biz 
En lunchrestaurang i genuin 
gammaldags miljö.

Pensionat Sågknorren, Femsjö 
+46 (0)345-120 90 
+46 (0)709-38 64 16 
www.sagknorren.se 
Husmanskost.

Restaurang Nissakanten, Hyltebruk 
+46 (0)10-461 94 66 
Husmanskost.

Restaurang Vallsnäs, Unnaryd 
+46 (0)371-602 33 
www.vallsnascamping.se 
Husmanskost och pizza.

Rydö Golfkrog, Rydöbruk 
+46 (0)345-215 90 
www.rydogolf.se  
Husmanskost.

Tiraholms Fisk, Unnaryd 
+46 (0)371-640 19 
www.tiraholm.se 
Fiskrätter från sjön Bolmen, glasscafé, 
pub och gårdsbutik.

Torups Gästgivaregård, Torup 
+46 (0)345-208 08 
www.torupsgastgivaregard.se 
Husmanskost.

Restaurang Bamboo, Hyltebruk 
+46 (0)345-179 91 
Asiatisk mat och sushi.

Thai Way, Unnaryd 
+46 (0)371-604 33 
Asiatisk hämtmat.

Hylte Pizzeria och Stekhus,  
Hyltebruk  
+46 (0)345-170 98

Pizzeria Hawaii, Hyltebruk 
+46 (0)345-174 44

Pizzeria Venezia, Hyltebruk 
+46 (0)345-100 07

Torups Pizzeria, Torup 
+46 (0)345-209 35 
 www.torupspizzeria.se

Unnaryds Pizzeria, Unnaryd 
 +46 (0)371-600 83

CAFÉER/ CAFÉS/ CAFÉS

Brännöbagaren, Torup 
+46 (0)345-201 60 
Bröd och bakverk.

Bäckhästens Bageri & 
Trädgårdscafé, Unnaryd  
+46 (0)371-630 49  
www.backhasten.se 
Ekologiskt bröd och bakverk, 
säsongsöppet.

Café Sockerfrallan, Hyltebruk 
+46 (0)345-171 30 
Café och lunch.

Cecilias skafferi, sommarcafé,  
Långaryd  
+46 (0)73-075 94 96 
Kakor, bakelser, pajer och smörgåsar, 
säsongsöppet.

Glassbo Våffelstuga, mellan 
Hyltebruk och Torup 
+46 (0)345-208 25 
+46 (0)70-598 25 71 
www.glassbovaffelstuga.com 
Våfflor och hembakat, säsongsöppet.

Långholmens Café o Bar, Unnaryd 
+46 (0)371-600 44  
www.unnarum.se/cafe/ 
Danska ”smørrebrød på svenska”, 
hembakat fikabröd, rustik husmans-
kost. Säsongsöppet, temakvällar.

Unnaryds kiosk & café, Unnaryd 
+46 (0)371-603 98  
www.unnaryds-kiosk.se    

Åkershult Trädgård, Landeryd 
+46 (0)722-44  59 37 
+46 (0)722-44 58 25 
www.tradgardsbutik.nu 
Säsongsöppet trädgårdscafé.

 

HOTELL/ HOTEL/ HOTEL

Alebo Pensionat, Unnaryd 
+46 (0)371-600 18 
www.alebo.se 
Hotell, restaurang, konferens, båt-  
och kanotuthyrning.

Charlottenlund, Långaryd 
+46 (0)371-460 57 
+46 (0)706-90 45 31 
www.charlottenlund.com 
Hotell, vandrarhem, restaurang, 
konferens, fiske, båtuthyrning, 
mountainbikes och kanoting.

Pensionat Sågknorren,  
Simlångsdalen 
+46 (0)345-120 90 
+46 (0)709-38 64 16 
www.sagknorren.se 
Rum och stugor, restaurang, brödbak, 
fiske, hundrum, konferens, Spelstall, 
vandring och cykling.

Torups Gästgivaregård, Torup 
+46 (0)345-208 08 
www.torupsgastgivaregard.se 
Hotell, restaurang, konferens, pub  
och catering.

STUGOR & LÄGENHETER/ 
COTTAGES/ FERIENHAUS

Hus med sjönära läge och båt,  
Unnaryd  
+46 (0)371-602 81 
+46 (0)70-586 02 81 

Ekotuvans stuga, Torup 
+46 (0)73-312 56 93 
+46 (0)70-852 85 30

Ekåsgården, Ekåsstugan och 
Lahultshuset, Torup  
+46 (0)70-522 10 93  
www.lahult.se

Stuga Ambjörns Lycka 
+46 (0)345-311 85 
+46 (0)707-99 88 85 
www.naturzonen.se

Stuga Hubi, Stuga Scully och  
Stuga Bob, Unnaryd  
+46 (0)731-51 14 81 
+46 (0)371-65 003  
www.bolmenurlaub.de

Gården Sjö, Unnaryd 
+46 (0)709-22 75 71 
www.sjo-unnaryd.se

B & B OCH VANDRARHEM/  
HOSTELS/ JUGENDHERBERGE

Femsjö Vandrarhem, Hyltebruk 
+46 (0)345-120 95 
+46 (0)70-310 21 10 
Tillgänglighetsanpassat. 

Tinas Bed & Breakfast, Unnaryd 
+46 (0)371-607 05 
+46 (0)738-32 96 73 
www.tinasbedandbreakfast.se 
Uthyrning av mountainbikes och 
kanoter.

Vandrarhemmet Fjärilen, Torup 
+46 (0)345-178 86 
www.torupspizzeria.se

CAMPINGAR/ CAMPINGSITES/ 
CAMPING

Bexet Camping, Hyltebruk 
+46 (0)345-140 20 
+46 (0)709-26 70 93 
www.bexetcamping.com

Jälluntofta Camping, Unnaryd 
+46 (0)371-720 10 
www.jalluntofta.se 
Camping, stugor, kiosk, hundbadplats, 
fiske, minigolf, uthyrning av båt och 
motor, cykel, kanot, badmintonbana 
samt uthyrning av rack.

Kvarnforsens Fiskecamp, Torup 
+46 (0)733-14 75 76 
www.kvarnforsen.se 
Stugor, konferens och sportfiske.

Vallsnäs Camping, Unnaryd 
+46 (0)371-602 33 
www.vallsnascamping.se 
Stugor, camping, kiosk, restaurang, 
fiske, trådlöst Internet, kanot-, båt- 
och motorbåtuthyrning samt minigolf.

STÄLLPLATS FÖR HUSBILAR/ 
SITES FOR MOTORHOMES/ 
STELLPLATZ FUR WOHNMOBIL

Tiraholms Fisk, Unnaryd 
+46 (0)371-640 19 
www.tiraholm.se 
Ett stenkast från stranden med utsikt 
över sjön Bolmen i söderläge, perfekt 
för fiske och bad.

Eat & Stay / Essen & Übernachten

u hylte.se/turism



OSLO

STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ
KÖPENHAMN

HYLTE KOMMUN

Lake Bolmen is located in south-western Småland and 
surrounded by four municipalities that together make up 
Småland’s Lake Kingdom. A kingdom where nature puts 
its best foot forward. A collaboration between Hylte, 
Gislaved, Ljungby and Värnamo municipalities.

Der See Bolmen liegt im südwestlichen Småland und 
ist von vier Gemeinden umgeben – zusammen bilden 
sie Smålands Seenreich. Ein Reich, in dem sich die Natur 
sehr großzügig und bei allerbester Laune zeigt. Koopera-
tionsprojekt zwischen den Gemeinden Hylte, Gislaved, 
Ljungby und Värnamo.

HYLTE – EN DEL I SMÅLANDS SJÖRIKE

Sjön Bolmen ligger i sydvästra Småland 
och omgärdas av fyra kommuner – till-

sammans utgör de Smålands sjörike. 
Ett rike med över tusen sjöar som 

lockar till bad, fiske och andra 
vattennära aktiviteter. Smålands 
sjörike är ett samarbete mellan 
Hylte, Gislaved, Ljungby och 

Värnamos kommun.
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FRÅN CENTRALORTEN HYLTEBRUK är det 5 mil till västkusten och städerna Halmstad och Falkenberg. 
Det tar 90 minuter med bil till Göteborg och på samma tid tar du dig till Helsingborg och ytterligare en 
timma till Köpenhamn. Kör du norrut från Hyltebruk så tar det 90 minuter till Jönköping.

From Hyltebruk, it is only 50 kilometres to the Swedish West coast, and in only 90 minutes you are either in Malmö or Goth-
enburg. / Von Hyltebruk aus sind es bloß 50 Kilometer bis zur schwedischen Westküste und in nur 90 min ist man entweder in 
Malmö oder Göteborg.

u www.sjoriket.se


