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Mycket har hänt sedan människor först kom till vår bygd 
för snart 9000 år sedan. De tog sig hit via Nissans och 
Lagans vattenvägar, lockade av naturen och de viltrika 
skogarna. Än idag är det den sjörika naturen och lugnet 
som lockar människor att såväl besöka, som att bosätta 
sig i Hyltebygden.

Här är det nära till fina fiskevatten, inspirerande kano-
tupplevelser, stilla sjöbadbad,  vackra cykelturer och vari-
erande vandringsleder. 

CYKELVÄNLIGA HYLTESLINGAN

Hylteslingan är en cykelvänlig tur på 165 km som tar dig 
runt i Hyltebygdens vackra omgivningar. För att hinna nju-
ta av allt som möter dig längs vägen rekommenderas att 
du delar upp cykelturen i lämpliga etapper. Till din hjälp 
finns en karta med cykelvänliga aktörer och “Sväng på 
styret-tips” på vad du kan se och uppleva längs vägen.

KONST OCH HANTVERK

I Hyltebygden finns det många duktiga konst- och hant-
verksaktörer. Upplev gamla hantverkstraditioner, slöjd, 
keramik, virkat och stickat, betongkonst, textilkonst, smy-
cken och måleri i en mängd olika tekniker, former och ma-
terial. De flesta konstnärer och hantverkare är verksamma 
året om och tar gärna emot besök! Ring och bestäm träff 
med de du är intresserad av, eller passa på att åka runt 

på den årliga Hylte Konst- och Hantverksrundan under 
påskhelgen.

BORTOM SOMMAREN

På vintern kan vi erbjuda två utförsbackar med liftar, ban-
dybana samt en konstsnöanläggning med längdskidspår 
och skidlekplats för barnen.

NJUT AV DET LOKALA KÖKET

Här finns en stark mattradition baserad på lokala råvaror. 
Hyltebygden står för närodlat, omsorgsfull tillagning och 
kärlek till de goda smakerna - vilket utmärker såväl restau-
ranger som caféer. 

Naturligtvis finns det mycket mer att uppleva och upptäcka 
i Hyltebygden än det som nämns här.

Låt upptäckarglädjen och nyfikenheten blomstra så kom-
mer du hitta dina egna guldkorn!

Vi ses i Hyltebygden!

Lena Hagman Bogren

Turismutvecklare Hylte kommun

Varmt välkommen till oss i Hyltebygden!

Welcome to Hylte What attracts most people to visit are 
the verdant natural locations and the tranquility of the 
area’s multitude of glittering lakes, but the cultural and 
culinary experiences are often what entice them to stay.  
Here you can enjoy everything from fishing, canoeing and 
swimming, hiking trails or cycling, to taking in historical 
locations, cultural and artisanal activities, musical perfor-
mances and fine dining. Hylte truly has something for 
everyone. Welcome! We hope you enjoy every moment, 
and find a few hidden gems of your own.

Herzlich willkommen in Hylte Wer nach Hylte kommt, 
der ist schnell begeistert von Natur und Ruhe hier. In den 
vielen Seen kann man Angeln, Kanu fahren und baden. 
Und auch zu Fuß oder auf dem Fahrrad kann man viel in 
der Natur erleben. Viele besuchen auch die zahlreichen 
Künstler und Handwerker oder genießen regionales Essen 
in einem der Restaurants oder Cafés.
Hylte hat für jeden etwas - viel Vergnügen beim Entdecken 
und Geniessen.

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

Follow us on Instagram!

@visithylte

Like us on Facebook!

@visithylteBesöksadress:

Kontaktcenter 
Storgatan 8, Hyltebruk
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BUTIK PALETTI 
fokuserar på rätt-
visemärkta produkter.

BRUNNSBACKA SÅGKVARN hittar du vid 
Kroksjön mellan Unnaryd och Jälluntofta.

7 upplevelser du inte får  
missa i Hyltebygden

Seven experiences to consider / Sieben Geheimtipps

UPPLEV VILDMARKEN på nära håll. 
 

SPELA GOLF på på Rydö golfklubb. Här 
kan du också äta lunch eller fika när du 
behöver energipåfyllning. 
 

BONADSMUSEET visar en 200-årig 
bonadstradition.

HYLTEBYGDEN  
bjuder på en rik 
konst- och hantverks 
tradition.
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7 upplevelser du inte får  
missa i Hyltebygden

VILDMARKSSAFARI

Med utgångspunkt i Södra Unnaryd åker du terrängbil 
på grus- och skogsvägar genom den svenska naturen, 
förbi sjöar och gårdar. Lär dig mer om livet för både 
människa och djur i skogen. Se spår efter de stora stor-
marna och gamla torparruiner. Vill du se vilt? Då är det 
bäst att åka i skymningstimmarna då viltet rör på sig.  

Discover the Swedish wilderness by going on a Wilderness Safari 
through deep forests and fields rich with wildlife in an all terrain ve-
hicle. Travel through the woods and past lakes and farms while learn-
ing more about daily life for both the humans and animals who dwell 
in this fertile landscape. / Erforsche die schwedische Wildnis vom 
Auto aus bei einer Vildmarkssafari - ein lehrreicher Entdeckungstrip 
im Geländewagen durch den schwedischen Wald, vorbei an Seen und 
vielen Tieren (vermutlich sogar Elche!). 

u unnarum.se/vildmarkssafari

BONADSMUSEET
Latitud 56.95285, Longitud: 13.09417

 
Bonadsmåleri är berättande folkkonst som utvecklades 
under 1700- och 1800-talen. Museet visar en obruten 
200-årig bonadstradition från Unnarydstrakten. Det är 
landets enda museum för det sydsvenska bonadsmåleri-
et. Tillgänglighetsanpassat.

Sweden’s only museum for Southern Swedish Folk Painting is in 
Unnaryd. Here you can experience the history of Folk Art in the form 
of 200 year old artefacts full of amazing colours and creativity. / 
Das Bonadsmuseum in Unnaryd zeigt eine einzigartige Sammlung 
an traditioneller, südschwedischer Bauernkunst. Die 200 Jahre alte 
Temperamalerei ist ursprünglich in dieser Region entstanden.

u bonadsmuseum.se

RYDÖ GOLFKLUBB
Latitud: 56.95778, Longitud:13.13162

Välkommen till anläggningen som omfattar övningsom-
råde, Driving range samt en 18-hålsbana av god stand-
ard. Banan karaktäriseras som en öppen landskapsbana, 
ganska kuperad och med ett flertal riktigt luriga hål. Här 
spelas det golf med fokus på stor gemenskap och trivsel!

In Rydöbruk you can enjoy a more refined nature experience on the 
golf course. Come and play a round of golf on an 18 hole course fea-
turing rolling hills and several challenging holes. / In Rydöbruk ist 
der Golfplatz ein Naturerlebnis, ziemlich hügelig und mit mehreren  
schwierigen Löchern. Testen Sie diesen naturschönen 18-Loch-Platz 
(ohne Mitgliedschaft, pay-and-play). 

u rydogolf.se 

BRUNNSBACKA SÅGKVARN
Latitud: 56.98186, Longitud: 13.54052

Restaurerad såg, kvarn och stickhyvel från 1700- och 
1800-talen. Sågkvarnen är den exklusivaste i sitt slag i 
Hallands län. Kvarnen är vackert belägen vid Kroksjön. 
Boka visning på telefon: +46(0)70-600 34 18.

At Kroksjön is the Brunnsbacka sawmill. A restored and still function-
ing water-driven saw, planer and flour mill from the 16th and 17th 
century. / Am Kroksjö nördlich von Unnaryd liegt eine alte Sägemühle 
aus dem 18. Jahrhundert. Die Brunnsbacka-Mühle ist gut restauriert 
und wunderschön an einem Wanderweg gelegen.

BUTIK PALETTI

Röda Längan, Torget i Unnaryd

Butik Paletti erbjuder produkter för dig som bryr dig 
om både människa och miljö. Kläder, skor, hudvård och 
livsmedel är utvalda med omtanke och är främst ekolo-
giska och rättvisemärkta. Det ska helt enkelt vara lätt att 
handla med hjärtat. 

In Unnaryd at Butik Paletti you can shop for carefully selected 
clothes, shoes, and natural skin care products, as well as organic and 
fair trade foods. / Im Centrum von Unnaryd liegt Butik Paletti - ein 
kleiner Bio-Laden für Mode, Kosmetik, Schuhe und Lebensmittel.

 u butikpaletti.se

MÅRÅS NATURRESERVAT
Latitud: 56.96135, Longitud: 13.06083

 
Mårås är hemvist för en lång rad sällsynta växter och 
djur som kräver gammal, orörd bokskog. Njut av 
stillheten under skogens täta lövverk på den 2,3 km 
långa vandringsleden som går genom reservatet. Längs 
naturstigen finns information om områdets natur och 
historia och vid den angränsande Jansbergssjön finns 
en liten badplats.

Vägbeskrivning: Från väg 26 i höjd med Hyltebruk tag 
av mot Landeryd. Efter ungefär 3 km finns skylt mot 
reservatet och parkeringen.

In Mårås Nature Preserve you can find rare plants and small animals 
in a beech forest. The 2,3 km long hiking trail features rest stops with 
information about the local natural environment and its history. There 
is even a small swimming area at Jansbergssjön to refresh yourself after 
a the trek. / Im Buchenwald des Naturschutzgebietes von Mårås 
wachsen seltene Pflanzen und Tiere. Entlang des 2,3 km langen Wan-
derweges gibt es Informationen über Natur und Geschichte der 

Gegend. Am Jansbergsee gibt es eine kleine Badestelle.

KONST OCH HANTVERK

Hyltebygden bjuder på en rik kultur i fantastisk miljö 
och det finns mycket att upptäcka bland våra skickliga 
kulturaktörer. Gamla hantverkstraditioner, slöjd, kera-
mik, betongkonst, textilkonst, smycken, måleri i olika 
tekniker, former och material. Under påskhelgen öppnar 
konstnärer och hantverkare i kommunen upp sina at-
eljéer för visningar. Vill du besöka vid andra tider hittar 
du kontaktuppgifter via webbadressen nedan.

The community of Hylte and its surrounding landscape has a rich cul-
tural life with more than 30 different artists and craftspeople employ-
ing a wide variety of techniques, such as; carpentry, painting, textile 
art, ceramics, jewellery, concrete art and much more. / Das kulturelle 
Angebot in Hylte ist vielfältig und Künstler und Handwerker arbeiten 
in vielen verschiedenen Bereichen: Tischlerei, Malerei, Textilkunst, Kera-
mik, Schmuck, Betonkunst und mehr.

u hyltekonstochhantverksrunda.se

Seven experiences to consider / Sieben Geheimtipps

EVENEMANG I HYLTEBYGDEN

u hylte.se/evenemang
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På matresa genom Hyltebygden
Sugen på något gott? Husmanskost eller något med smak från fjärran länder? 
Nyfiskat och närodlat? Hyltebygden har många matställen med olika karaktär. 
Följ med på en liten matresa till några av alla de krogar och restauranger som 
välkomnar dig i våra trakter.

NÄSTA GENERATION: Malin Ekwall tar, tillsammans 
med sina bröder, Tiraholms Fisk vidare. Nästa steg i 
utvecklingen är det hotell med 18 rum och konferens-
möjligheter som beräknas öppnas våren 2018.

Text och foto: KommuniMera
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DET KÄNNS GANSKA NATURLIGT att börja med ett 
besök på anrika Torups Gästgivaregård. Här har väg-
farande kunnat stilla både hunger och törst i långa tider.

– Gästgivargården har funnits sedan 1846, berättar Eri-
ka Andersson, som sedan snart två år är Torups gäst-
givare tillsammans med sin man Jack.

Erika och Jack är kockarna som efter många år i Lon-
dons hektiska nöjes- och restaurangvärld längtade till 
Sverige. Erika har rötter i Torup där farmor jobbade i 
skolköket och faktiskt också på gästgivargården.

HUSMANSKOST MED EN TWIST

Maten som finns på de uppskattade lunchbufféerna 
beskriver Erika som ”husmanskost med en liten twist”:

– Det ska vara hemlagat från grunden och vi lägger gär-
na till något litet extra, som till exempel att ha citrons-
mulor till torsken. Men en del rätter får man inte ändra 
på – som fläsk med raggmunk, säger Erika och ler.

– Vi strävar efter att hålla så bra kvalitet som möjligt, 
utan att behöva höja priset. Vi jobbar helst med svenska 
råvaror och vill alltid ha så mycket färska, fina grön-
saker som möjligt.

Vad drömmer ni då om när det gäller den anrika krogen?

– Att det ska bli som folk berättar om fyrtiotalet, när 
gästgivargården var packad med folk…

Utöver lunchserveringen har Torups Gästgivaregård 
konferensutrymmen och tio rum för nattgäster. 

u torupsgastgivaregard.se

FISK I ALLA FORMER

Via Hyltebruk, med sitt utbud av olika matställen med 
menyer från olika håll i världen, tar vi oss till Tiraholms 
Fisk, en liten bit utanför Unnaryd. På smala skogsvägar 
söker vi oss fram och plötsligt ger skogen plats för öpp-
na marker och härliga vyer över den stora sjön Bolmen. 

Basen är förstås fisket i Bolmen. Med hållbara fiske-
metoder fångas gös, gädda, ål, abborre, sik och många 
andra arter. I sjön odlar man också regnbågslax.

– Det var min svärfar som började komplettera jord- 
och skogsbruket med lite fiskförsäljning. På åttiotalet 
började vi med gårdsförsäljning, och vi var nog bland 
de första, berättar Vicky Ekwall, som tillsammans med 
maken Nils och barnen Jens, Malin och Jonas driver Ti-
raholms Fisk.

Kunder som kom för att köpa fisk frågade efter någon-
stans att äta och det ena ledde till det andra. I dag har 
restaurangen plats för 110 sittande gäster inne och en 
stor uteservering som fina sommardagar kan var fullsatt. 
Mellan 35 000 och 40 000 besökare kan man räkna in 
på ett år och under högsäsong jobbar ett trettiotal per-
soner i företaget. 

NYA KOMBINATIONER

– Alla de rökta produkter som vi har i butiken kan 
man också äta i restaurangen, berättar Vicky som har 
huvudansvaret för att komponera menyn som inne-
håller fisk i alla upptänkliga former.

– En klassiker är vår panerade gös som varit med från 
början, men vi försöker ha någon nyhet på menyn var-
je år. För den som inte kan bestämma sig har vi gjort en 
mixad grilltallrik med gädda, gös och regnbåge och en 
kall tallrik med fyra olika sorters regnbågslax.

Vicky strävar efter att kombinera nya smaker som att 
servera rödbetscrème eller lingonsås till fisken.

– Vi testar friskt och hittar nya spännande kombina-
tioner.

Till fisken vill Vicky Ekwall helst servera grönsaker och 
tillbehör från närområdet.

u tiraholm.se

Torups Gästgivaregård

VICKY EKWALL på 
Tiraholms Fisk komponerar 
rätterna och står själv vid 
spisen.

ERIKA ANDERSSON, 
med rötterna i Torup, 
driver nu gästgi-
vargården tillsammans 
med sin man Jack. När 
vi hälsar på serverar 
hon en riktig klassiker 
– fläsk och raggmunk.
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VANDRARHEM BLEV RESTAURANG

I Långaryd träffar vi Janet och Roger Robertson som 
sedan ett drygt år driver Charlottenlund Hotel & Res-
taurant. Efter ett hektiskt storstadsliv med bröllopsfir-
ma och jobb i IT-branschen i London ville de flytta till 
Janets hemland Sverige och hittade det gamla vandrar-
hemmet som de nu gör om med varsam hand.

Här kan de jobba hemma och ge barnen en bra livs-
miljö att växa upp i.

– Vi vill behålla charmen från 1800-talet samtidigt som 
det ska vara modernt och ha en egen stil, säger Janet. 
Hos oss ska stressade människor kunna varva ner och 
äta gott i skön miljö.

Det är närodlat och närproducerat som gäller när Rog-
er står vid spisen.

– En del odlar vi själva och det finns många bra produ-
center i närområdet. Vi vill gärna stödja lokala företag, 
säger han. När det går väljer vi ekologiskt.

JANET TITTAR TILL några av de kor av rasen Scottish highland 
cattle som finns på Charlottenlund. Planer finns också på att dra 
igång en egen vingård. 

DET GAMLA VANDRARHEMMET har fått nytt liv. God mat 
och avkopplande miljö är hörnstenarna för Charlottenlund 
Hotel & Restaurant.

Maten ska vara både god och vacker. ”Färgerna är viktiga 
i matlagningen. Man äter ju också med ögonen”, säger 
Roger Robertson som driver Charlottenlund Hotel & Restau-
rant tillsammans med sin fru Janet.

Torups Gästgivaregård
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Som kock hämtar Roger, som växte upp i Kalifornien, 
inspiration från olika håll i världen, inte minst från det 
mexikanska köket.

– Jag arbetar med det som det är säsong för och anpas-
sar maten efter tillfället och kunden. 

Charlottenlund tar emot stora och små sällskap till bröl-
lop, fest och konferenser och har gäster från när och 
fjärran.

– Vi ordnar också julbord och så har vi pubkvällar med 
olika teman någon gång i månaden, säger Janet.

u charlottenlund.com

HEMLAGAT PÅ MAMMAS VIS

Vår matresa slutar i Landeryd, hos Mammas, som sedan 
snart tre år drivs av Paula Engström och hennes man 
Krister. Här serveras lunchbuffé fyra dagar i veckan och 
festbufféer vid de stora helgerna. 

Landeryd är ju känt för järnvägen och evenemanget 
Tågdagarna, och det var efter att ha hjälpt till med per-

A food adventure through Hylte municipality
Take a trip to unique and unusual dining locations and en-
joy restaurants with historical interest, dating back to the 
19th century, or visit some of the more modern taverns 
full of local flavour. There are several charming eateries in 
the area, many of which are located in beautiful natural 
settings, where you can enjoy home-cooked meals often 
prepared with local ingredients. Take some time to taste 
traditional Swedish foods, fish dishes where the fish 
comes directly from the nearby lake, or dishes with influ-
ences from Mexico and the Mediterranean. Eating in Hylte 
is a culinary experience.

Speisen in Hylte
Bei Ausflügen in Hylte kann man in Restaurants mit unter-
schiedlichem Charakter verweilen, in Restaurants aus dem 
19. Jahrhundert übernachten oder moderne Tavernen be-
suchen. Es gibt viele charmante Restaurants und die meisten 
von ihnen in wunderschöner Natur.
Genießen Sie hausgemachte Speisen, aus regionalen 
Produkten zubereitet. Probieren Sie schwedische 
Hausmannskost, Fischgerichte, mit Fisch aus dem nahe 
gelegenen See, oder Gerichte mit Einflüssen aus Mexiko und 
dem Mittelmeer. Essen in Hylte ist ein kulinarisches Erlebnis.

HEMLAGAT OCH HEMBAKAT. Så ska det vara hos 
Mammas i Landeryd. Paula Engström gör sig redo för 
dagens lunchgäster. 

Stedsans in the woods

sonalmaten till det stora evenemanget som Paula bör-
jade fundera på att öppna ett matställe.

– Mamma var bagerska och jag har kockar i släkten. Jag 
har nog alltid velat ha ett kafé eller en restaurang.

Maten som Paula serverar är traditionell husmanskost, 
men med influenser från Medelhavet.

Paula strävar efter att kombinera bra pris och hög 
kvalitet när hon köper råvarorna.

– Vi försöker välja svenskt kött, fisk och kyckling som 
haft ett bra liv, vi har ekologiskt kaffe och lokal mjölk 
från Wapnö. Men vi finns i Småland och det får inte bli 
för dyrt att äta här, så det är alltid en avvägning...

– Det ska verkligen smaka hemlagat, som hos mamma, 
och man ska känna sig hemma här hos oss, säger Paula 
när hon tar en kort paus i de mysiga och omsorgsfullt 
renoverade lokalerna.

– Mina gäster kan välja det porslin som de gillar och 
vi kör med nysilverbestick. Vi har satsat mycket på att 
skapa en trivsam miljö. n

u mammasmat.biz
u Hitta fler trevliga matställen på sidan 22.
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Stedsans in the woods

Njut av en unik kulinarisk naturupplevelse i ett tredje klimat – där du är både 
ute och inne samtidigt. 

Hos Stedsans in the woods är smakerna, råvarorna och det ekologiskt håll-
bara i fokus. Kärnan är odling baserad på platsens förutsättningar, ekologi, 
energieffektivitet och ett etiskt förhållningssätt. I matlagningen används ock-
så skogens och sjöns råvaror, såsom svamp, bär, vilt och fisk.

Vid Hallasjön avnjuter du en välkomstdrink med snacks, bastubad, guidad tur, 
sexrätters middag samt övernattning i beduintält och frukost.

u stedsans.org

Stedsans in the woods
Die einzigartige Kombination eines kulinarisches Highlights in 
außergewöhnlicher Natur, das ist Stedsans in the woods - drinnen und 
draußen sind hier gleichzeitig. Es stehen ausschließlich Aromen, 
regionale Zutaten und biologische Nachhaltigkeit im Fokus. Ein 
ausgesuchtes kulinarisches Erlebnis inmitten zauberhafter Natur. 

Stedsans  in the woods
Enjoy a unique culinary nature experience in a truly special environment 
- where you are both inside and out at the same time. At Stedsans in the 
woods, the flavors, ingredients and ecological sustainability are in focus. 
Their core value is cultivation based on the conditions of the site, ecology, 
energy efficiency and an ethical approach.
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Det doftar från skog och äng, och det enda du hör är fågelkvitter, löv som 
prasslar i vinden och susandet av cykelhjul mot gruset.

Att cykla i Hyltebygden är en fridfull upplevelse för alla sinnen, och aldrig ti-
digare har det funnits så många spännande cykelleder och så mycket service 
för cyklister från när och fjärran. 

Text och foto: KommuniMera

På cykeltur genom Hyltebydgen 
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JUST FRIDFULLHETEN OCH NATURENS SKÖNHET är 
det som gjort störst intryck på Corry Mepschen och Har-
ry Wever från Emmer Compascuum i Nederländerna. 

– Det är fantastiskt. Hemma är det människor överallt 
och på andra håll i Europa där vi cyklat ligger det fullt 
med plast, burkar och annat skräp längs vägarna. Här är 
det så rent och lugnt och det luktar så gott, säger Corry 
när paret tar en paus i Unnaryd. 

NÄRA NATUREN

Båda älskar att cykla och har tidigare varit på genom-
resa, men nu har de hyrt en stuga och ska med Hylte som 
bas utforska Sverige och den svenska naturen. De har, 
när vi möter dem, hunnit med ett par dagsturer på olika 
cykelleder, de har åkt Bolmsöfärjan och ätit gott på Tira-
holms fisk.

– Det är så vackra cykelslingor här  och vi kommer verk-
ligen nära naturen, säger de.

Det passerar många cyklister genom Unnaryd. Här möts 
Hylteslingan, Bolmen Runt och flera andra cykelslingor. 
Mil efter mil med cykelvägar som bjuder på trolska skog-
ar, små och stora sjöar, möjligheter att bada, fiska och 
paddla, minnesvärda övernattningar och god mat.

ALLT FLER CYKLISTER

Att det kommer allt fler cyklister har Tina Lindegaard 
märkt av. Hon driver sedan tio år Tinas Bed and Break-
fast i det gamla mysiga kommunhuset i Unnaryd. Hon har 
utvecklat sin verksamhet och kan utöver säng och frukost 
nu erbjuda service som riktar sig särskilt till cyklisterna. 
Hon hyr också ut cyklar och kanoter.

– Jag har utrustning så att de kan tvätta och pumpa sin 
cykel, jag har kartor och kan skicka med dem en matsäck. 
Om de behöver hjälp med reparationer så kan de få det 
här i byn och här finns bra matställen och en hel del att 
uppleva.

Tina och hennes man kommer från Danmark och Tina 
har bra koll på vad gästerna vill ha.

– Främst söker de naturen och stillheten. Att vara i sko-
gen och bland sjöarna, kunna bada lite och bara njuta.

– De vill ha en aktiv semester, men de vill också ha det lite 
lyxigt. Sova i en skön säng och äta gott. Det kommer fler 
och fler som följer en av slingorna eller bara kör runt i 
trakten. Det är väldigt populärt att cykla här och jag tror 
det kommer att bli allt större.

u tinasbedandbreakfast.se

Några cykeltramp från Tinas Bed and breakfast ligger 
butiken UnnaRum där Bente, Andreas och Catharina  
Hägglund sedan 2011 säljer allt möjligt som människor 
vill ha i sina hem. Gammalt och nytt, stort och smått.

– Vi vill erbjuda saker som de inte kan hitta på andra håll 
och sånt som de kan ”unna sig”, säger Catharina.

HARRY WEVER OCH CORRY MEPSCHEN 
från Emmer Compascuum i Nederländerna 
har hyrt en stuga och gör dagsutflykter för 
att utforska det svenska landskapet. ”Det är 
så rent och fridfullt. Det är härligt.”
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Butiken har efter hand kompletterats med kafé med ”dan-
ska smörrebröd på svenska” och en del kvällsaktiviteter. 
När vi hälsar på håller de på att förbereda en western-
kväll med mat, musik och lassokastning.

DJUPT IN I SKOGEN

– Unnaryd är ett bra ställe att pausa på för cyklisterna 
och vi märker att det kommer allt fler, säger Bente och 
berättar om en helt ny satsning UnnaRum gör:

– Vi har under åren fått många frågor från folk som vill 
komma ut och se älg och annat vilt, så nu erbjuder vi 
turer djupt in i skogen dit du som turist kanske inte hit-
tar. Det här är något som vi tror att just cyklister, som 
övernattar i närheten, är intresserade av.

– Vi kan inte ge ”älggaranti” men rådjur och hare och an-
nat småvilt ser vi alltid, och på safarin får våra gäster lära 
sig om naturen och hur man levde förr, de får veta mer 
om allemansrätten och också till exempel se spåren efter 
de stora stormarna.

u unnarum.se

BIKEPOINTS UTVECKLAS

Suzanne Gadd och Andreas Lilja vet mycket om vad 
cyklande turister behöver. Suzanne har jobbat med att 
utveckla Hylteslingan och Andreas jobbar med Bolmen 
Runt.

– Det finns fantastiska förutsättningar i Hylte och de olika 
företagen samarbetar allt mer för att erbjuda besökarna 
de allra bästa upplevelserna, säger Suzanne.

– Vi håller nu på att utveckla särskilda Bikepoints där 
cyklister kan hitta information, få möjlighet att fixa med 
sina cyklar och få med sig lunchpaket, berättar Andreas. 
Det är en stor entusiasm bland företagen längs lederna 
och de rustar sig för att ge ännu bättre service till cyklis-
terna.

För Corry och Harry från Holland toppas önskelistan av 
att få se älgar i verkligheten.

– Vi har sett att det finns ”tama” älgar i särskilda parker, 
men vi vill se dem i vilt tillstånd, säger Harry och tar en 
sväng in på UnnaRum för att få veta mer om deras vilt-
safari…

KORT OM CYKELLEDERNA

Hylteslingan är 165 kilometer lång och går hela vägen till 
Halmstad. Den följer Nissans dalgång in i viltrika skogar 
och gamla kulturmiljöer.

”Nu erbjuder vi turer djupt 
in i skogen dit du som turist 
kanske inte hittar. ”

Bente Hägglund, butiksägare

CATHARINA HÄGGLUND OCH BENTE HÄGGLUND 
med dottern Signe, förbereder sig för en westernkväll. 
UnnaRum utvecklas hela tiden och kan nu erbjuda 
besökare safari djupt in i skogen där de kanske får 
möta en älg eller två…
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Bolmen Runt erbjuder totalt 135 kilometer cykelled 
med möjlighet att cykla tre olika rundor av olika längd. 
Utöver dessa cykelleder finns i Hylte också Unnen Runt, 
Femsjö och Färgensjöarna samt Släktleden. n

u På hylte.se kan du läsa mer om våra cykelleder

Cycling tour through Hylte municipality
Biking in the Hylte area is a peaceful experience for all the 
senses and never before have there been so many exciting 
cycling routes and so many services for cyclists. People come 
from near and far wanting to experience mile after mile of 
paths and roads that take them through lush forests, past 
fragrant meadows, sparkling lakes and small jewel-like towns. 
Many cyclists stop for a break and eat something good at one 
of the many cafes or restaurants along the way, and when 
the evening is approaching, there are several hotels, hostels or 
cabins to choose from to stay overnight.

Radtouren durch Hylte
Radfahren ist in Hylte ein friedvolles Erlebnis für alle Sinne 
und nie zuvor gab es so viele spannende Radwege und 
Service für Radfahrer. Hier kann man meilenweit auf Straßen 
unterwegs sein, durch Wälder, vorbei an Wiesen und Seen 
und kleinen Ortschaften. Pausen kann man in einem Café 
oder Restaurant am Weg machen. Wenn der Abend naht, 
können Sie aus Hotels, Pensionat oder Hütten wählen, um 
zu übernachten.

Ännu mer outdoor? 

u hylte.se/turism

More outdoor activities? On our website you will find even 
more tips for your stay in Hylte: fishing, golf, hiking and bik-
ing 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.

TINA LINDEGAARD UTVECKLAR sitt Bed 
and Breakfast ytterligare för att möta cyklis-
ternas behov. Hos Tina kan de pumpa och 
tvätta cyklarna, hyra kanoter och få med sig 
en matsäck när de cyklar vidare.

Tips för cyklister
Cykelprofilen Suzanne Gadd ger några tips 
för den cykelsugna:

• Gulla med din cykel och välkomna den ut på 
våren. Kolla dina bromsbelägg – de kan ha tor-
kat. Tvätta kedjan och smörj. Pumpa däcken! Det 
finns inget som förtar cykelglädjen mer än dåligt 
pumpade däck.

• Klä dig rätt. Gärna tre lager, men inte för varmt. 
När du börjar cykla blir du varm och om du är för 
varmt klädd gör kroppen av med massor av energi 
för att kyla ner dig.

• Sitt still på sadeln. Om du gungar från sida till 
sida är sadeln för hög. Sänk den då. Det är benen 
som ska jobba.

• Undvik skavsår genom att smörja in de ställen 
som kommer i kontakt med sadeln. Var uppmärk-
sam på var du har sömmar i underkläder och 
kläder. Under vadderade cykelbyxor behövs inte 
underkläder.

• Drick och ät kontinuerligt så att du inte får 
”soppatorsk”. 

Hämta karta 
och GPX-fil på hylte.se/turism
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Pensionat med spännande historia
Alldeles vid sjön Unnen i Unnaryd finns Sveriges äldsta pensionat – Alebo. På 1800-talet 
kom besökarna till pensionatet för att dricka eller bada i vattnet från hälsokällan, som finns 
där. Idag är många av gästerna motorcyklister från Danmark som njuter av stillheten och 
de slingrande vägarna.

ATT DRICKA BRUNN var något som gjordes redan på 
1600-talet. Det ansågs hälsosamt att dricka det mineral-
rika brunnsvattnet. På 1800-talet blev det populärt med 
bad av olika slag, exempelvis tångbad, gyttjebad, tall-
bad, saltbad och ångbad.

Vid Alebo pensionat, som byggdes 1897 i Unnaryd, 
finns en hälsokälla. Vattnet från källan användes från 
början både för brunnsdrickning och olika sundhetsbad. 
Det järnhaltiga vattnet från källan skulle vara bra för att 
bota blodbrist och reumatism. 

– Typiska gäster var damer från Göteborg. De bodde på 
pensionatet under minst en vecka och hade alla måltider 
inkluderade och fick sina behandlingar, säger nuvarande 
ägaren Erik Dich.

Erik berättar att det fanns en badstuga vid sjön redan 
innan pensionatet byggdes och att det senare anställdes 
en läkare, som gav olika behandlingar, och en baderska 
som hjälpte gästerna med de olika baden. 

Idag finns hälsokällan i ett åttakantigt, gult lusthus på 
gårdsplanen framför det kulturminnesmärkta Alebo 
pensionat. När du går förbi kan du höra hur vattnet 
porlar från brunnen och du kan gå in och smaka på det 
mineralrika vattnet.

KOPPLA AV PÅ PENSIONATET

Det har nu gått 25 år sedan Erik och Mette Dich köpte 
det stora gula huset i två våningar. De flyttade från Dan-
mark med sina två söner och började renoveringen av 
Alebo pensionat. I dag finns sju rum i huset, en matsal, 
ett mindre konferensrum och sällskapsrum. Det finns 
ytterligare sex rum i intilliggande byggnader och totalt 
kan pensionatet ta emot 33 övernattande gäster.

Många av dagens gäster kommer till pensionatet för att 
koppla av. De njuter av naturen, tar en tur på sjön Un-
nen i en roddbåt eller kanot eller badar bastu med efter-
följande dopp i sjön. Pensionatet erbjuder även cyklister 
förvaring, tvättning och möjlighet att meka med cykeln. 
Du kan även beställa matpaket att ta med på cykelturen. 

Text och foto: Ulrika Lindhägg

ÖPPET ÅRET RUNT

Det finns också en annan grupp av besökare, som 
består av montörer, säljare, inköpare och andra kon-
sulter till de olika företagen på orten. Den breda kund-
kretsen gör att pensionatet kan ha öppet året runt och 
servera både dagens lunch och a la carte.

Under senare år har många motorcyklister hittat till 
Alebo, de flesta från Danmark. På pensionatets webb-
sida finns tips om ett stort antal utflyktsmål både i 
närområdet och lite längre turer. Alebo samarbetar 
med ett företag som tagit fram en navigeringsapp så 
att turerna kan laddas rakt ner i GPS:en.

STAMGÄSTER

Några som besökt Alebo pensionat fler gånger är 
Hanne och Michael Güllendorff från Danmark. Det 
är sjätte året som de tar sina motorcyklar och beger 
sig till Unnaryd. Hanne berättar att de alltid bokar 
samma rum så att de kan gå ut och sitta på balkongen 
och se ut över Unnen.

– Vi gillar det här stället och de har mycket god mat, 
säger Michael Güllendorff och ler.

Varje dag gör de en utflykt och under åren har de hun-
nit med en hel del. Bolmen runt tycker de är en ”dejlig 
tur” som de gjort mer än en gång. Men oftast försöker 
Hanne och Michael hitta nya utflyktsmål på de sling-
rande vägarna som utgår från Alebo pensionat.

De flesta turister som kommer till Alebo pensionat ger 
sig iväg på utflykter efter frukosten. På kvällen kom-
mer de tillbaka och träffas i sällskapsrummet, på bad-
bryggan eller uteserveringen beroende på väder.

– Att vara här är en lisa för själen, säger Hanne Gül-
lendorff. n

u Mer om Alebo Pensionat på alebo.se

u Du hittar ännu fler trevliga boenden på sidan 23.
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A guesthouse with an exciting history
In a gazebo outside Alebo Pensionat there is a well of 
natural mineral water. This water was once thought to 
have healing properties and in the 19th century many 
came to Alebo to drink or swim in the water from this 
source. Today’s visitors staying at the guesthouse can take 
a trip on Lake Unnen in rowboat or canoe, go swimming,
sauna and dip in the lake afterwards or do bike tours. 
Many of the visitors come on motorbike and enjoy excur-
sions on the winding roads.

Pensionat mit Geschichte
Vor dem Alebo-Pensionat in Unnaryd steht noch heute 
ein Pavillon mit mineralreichem Quellwasser. Im 19. 
Jahrhundert wurde Alebo ein Kurort und viele Menschen 
kamen, um im Wasser von der Quelle zu trinken oder zu 
schwimmen. Die heutigen Gäste des Pensionats können 
auf dem See Unnen mit einem Ruderboot oder Kanu 
paddeln, nach der Sauna im See baden oder Fahrrad-
touren machen. Viele der Besucher kommen mit dem 
Motorrad und machen Ausflüge auf den kurvenreichen 
Straßen durch Hylte.

I DET ÅTTAKANTIGA LUSTHUSET på gårdsplanen 
finns den hälsokälla som lockade besökare till Alebo på 
1800-talet. Här kan du smaka på det mineralrika vattnet.

MICHAEL OCH HANNE Güllen-
dorff från Danmark är stamgäster 
på Alebo pensionat. Under sex 
år har de semestrat här och gjort 
dagliga motorcykelutflykter.
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Idylliska sjöbad i Hyltebygden
Outdoor and indoor bathing in Hylte / Badestellen in Hylte und ein Schwimmbad

SJÖGÅRDSSJÖN OCH TORUPS BADPLATS

Lugna sjöbadbad där du kan bada utan att behöva trän-
gas finns det gott om i Hylte kommun.

Vid Nissastigen i Torup ligger en naturskön badplats 
med sandstrand och brygga. Det är nära till den service 
som finns i Torups samhälle. 

Badplatsen är tillgänglighetsanpassad med ramp och 
specialkonstruerad brygga. Det finns också parkering 
för rörelsehindrade med asfalt fram till ramp och toalett.  

I Torups samhälle finns det konditori, bibliotek, bank, 
och några affärer. Här hittar du också Torups Gäst-
giveri och på sommarhalvåret kan du spela bilbingo här.  

LATITUD: 56.95327, LONGITUD: 13.08199

Bathing places in Hylte municipality
Quiet open-air swimming pools where you can swim 
without having to battle a busy crowd are plentiful in 
Hylte municipality. At Nissastigen in Torup lies a pictur-
esque swimming area with sandy beach and a jetty that is 
conveniently close to services available in Torup.
The bathing area is fully accessible with ramp and specially 
designed dock. There is also parking for disabled people 
with asphalt to ramp and toilet.

Badestellen in Hylte
An den zahlreichen Badeplätzen in Hylte braucht man sich 
nicht zu drängen. Am Nissastigen (26) in Torup befindet 
sich ein schöner Badeplatz mit Sandstrand und Steg. 
Außerdem liegt er Nahe des Zentrums von Torup, also 
auch Geschäften und Restaurants. Die Badestelle ist durch 
eine spezielle Rampe barrierefrei und rollstuhlgängig mit 
einer asphaltierten Zufahrt vom Parkplatz, außerdem gibt 
es eine Toilette.

 7
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JÄLLUNDEN, JÄLLUNTOFTA CAMPING  
Trevlig badplats med camping, stugor, kiosk, fiske, 
minigolf samt uthyrning av båt, cykel, kanot.  
Hundbadplats.

UNNENS BADPLATS  
Naturskön badplats mitt i Unnaryd med sandstrand 
och brygga. Nära till kiosk, café, shopping och an-
nan service. badplatsen är tillgänglighetsanpassad 
med ramp och specialkonstruerad brygga. Parker-
ing för rörelsehindrade med asfalt fram till ramp 
och toalett.

UNNEN, VALLSNÄS CAMPING  
Härlig strand i anslutning till vallsnäs camping. 
Här finns stugor, camping, kiosk, restaurang, fiske, 
minigolf samt uthyrning av båt och kanot.  
Hundbadplats.

STORA FÄRGEN, BEXETS BADPLATS  
Naturskön badstrand vid Bexets camping med bra 
fiskevatten. Naturen är orörd här. Möjligheter till 
kanotning och boulespel.

MELLANFÄRGEN, IBRO BADPLATS  
Naturskön och barnvänlig badplats med två bryg-
gor och sandstrand. Badplatsen är tillgänglighet-
sanpassad med ramp/specialkonstruerad brygga. 
Parkering för rörelsehindrade med asfalt fram till 
ramp och toalett. Fiskemöjligheter.

SKÄRSHULTSSJÖN  
Vacker badplats utmed Nissastigen, två bryggor, 
vandringsleder och camping. Badplatsen är tillgäng-
lighetsanpassad med ramp och specialkonstruerad 
brygga. Parkering för rörelsehindrade med asfalt 
fram till ramp och toalett.

HÅLSJÖN  
Idyllisk badplats med brygga, toalett och grillplats 
utanför Drängsered.

ÖRNAHALLENS HÄLSOCENTER  
Badsugen året om? Simhallen i Örnahallens Hälso-
center har tre bassänger inklusive vattenlandet Ör-
nagrottan för små barn med vuxet sällskap. Stängt 
högsommarveckorna. Entré. 

u hylte.se/ornahallen
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KRISTOFFER KABELL är musikern som hittar sin 
inspiration i naturen och årstiderna.
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Kristoffer, berätta lite om din uppväxt i kommunen!
Jag är född och uppvuxen på Tryggsborg, mitt i sko-
gen några kilometer norr om Unnaryd med utsikt 
över Kroksjön, världen finaste lilla sjö. När jag tänk-
er på min barndom inser jag vilken frihet jag och 
mina syskon hade med skogen och och sjön som le-
kplats. Mina föräldrar hade en klocka i ett pyttelitet 
klocktorn på garagetaket med ett snöre till farstun, 
när det var dags för mat ringde dom i klockan. 

Du bor i Unnaryd. Hur skulle du beskriva livet där? 
Livet i Unnaryd är fantastiskt! Här finns allt, nästan 
iallafall. Jag flyttade tillbaks hem hit till skogen för 
några år sedan och det är fint att få återupptäcka 
sin plats i världen med lite nya ögon och med lite 
nytt perspektiv. Det jag gillar bäst med livet här är 
alla fantastiska människor. Folk och släkten som har 
bott här i generationer och folk som är nyinflyttade 
från när och fjärran lever som grannar. Unnaryd är 
en multikulturell liten skogsbygd där det händer en 
massa spännande saker. 

Du har precis släppt ny musik, hur skulle du beskri-
va din musik?
Musiken är ganska lugnt och avskalad med texterna 
i fokus. I grunden kan man nog säga att det är vi-
sor på svenska som smyckats med ljudbilder och 
ljudmiljöer. Grunderna till låtarna är inspelade i en 
akustisk sättning med kontrabas, gitarr och slagverk 
men har sedan fått växa fram under en ganska lång 
och lugn process tillsammans med Petter Eriksson i 
hans lilla studio i skogen.

Var får du inspiration ifrån?
En del av inspirationen kommer definitivt från na-
turen och årstiderna som blir så mycket tydligare 
när man befinner sig i den. Med årstiderna kommer 
olika sinnesstämningar, tankegångar och känslor. 
Att se och vara i naturen från den kala, kalla, mörka 
tiden på året till när ljuset kommer och livet börjar 
blomma och till slut exploderar i sommar som sedan 
ingen ger efter för kyla och mörker, är som en meta-
for för livet självt. Det tror jag man kan återfinna 
både i musiken och texterna.

Har du några smultronställen i Hyltebygden?
Inget illa menat, men mina allra bästa smultronstäl-
len kommer jag hålla för mig själv. Men om jag ska 
nämna ett så är Brunnsbacka sågkvarn som ligger i 
norränden av Kroksjön där jag växte upp en magisk 
plats i alla årstider. Bokskogen strax norr om Un-
naryd är också helt fantastiskt, särskilt på våren när 
löven lyser.

Finns det något man inte borde missa när man är på 
besök i Hyltebygden?
Det finns mycket att upptäcka här, men missar man 
naturen, sjöarna och lugnet så har man nog missat 
själva essensen av trakten. På sommarhalvåret finns 
det en hel del ställen där man kan äta och dricka 
fantastiskt och samtidigt njuta av miljön. n

Kristoffer Kabell trivs allra 
bäst i naturen runt Kroksjön

Kristoffer Kabell thrives best in nature around 
Kroksjön
Kristoffer Kabell is a musician originating from the forests 
north of Unnaryd. He grew up in Tryggsborg at Kroksjön 
in the 80’s, and chose to move back to the area again as 
an adult. After being a guitarist and singer in the band 
Driftwood Company for many years, in 2017 he released 
his first solo album “Allt i allt”.

Kristoffer Kabell fühlt sich am wohlsten in der Natur 
um den Kroksjö
Kristoffer Kabell ist Musiker und in den Wäldern nördlich 
von Unnaryd aufgewachsen. Seine Kindheit verbrachte 
er in den 80er Jahren in Tryggsborg am Kroksjön und als 
Erwachsener entschied er sich, wieder hier her zurück-
zukehren. Nachdem er viele Jahre als Gitarrist und Sänger 
mit der Band Driftwood Company Musik machte, erschien 
nun 2017 sein erstes Soloalbum “Allt i Allt”.

Kristoffer Kabell är musikern med ursprung från skogen norr om Unnaryd. Han växte upp i 
Tryggsborg vid Kroksjön på 80-talet, och valde att flytta tillbaka till trakten igen som vuxen. 
Efter att ha varit gitarrist och sångare i bandet Driftwood Company i många år, släppte han 
under 2017 sitt första solo-album ”Allt i allt”.

Foto: Daniel Thrue 
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Äta & Bo

RESTAURANGER/ RESTAURANTS/ 
RESTAURANTS

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

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

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

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

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

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

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

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

Stedsans in the woods, Bohult 
+46 (0) 721-51 36 14 
stedsans.org 
Kulinarisk helhetsupplevelse med 
boende mitt i naturen

 

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

 

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

 

Restaurang Valvet, Kinnared 
 +46 (0)345-51 55 55  
valvetrestaurang.se 
Dagens lunch, pizza och a la carte

 

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

 

Restaurang Bonaqua, Hyltebruk 
+46 (0)345-105 65 
Husmanskost

 

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 
 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  
backhasten.se 
Ekologiskt bröd och bakverk, 
säsongsöppet

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

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

Skafferiet Hyltebruk 
+46 (0)73-075 94 96 
Allt är hembakat från grunden! Café, 
catering och beställningar

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

Eat & Stay / Essen & Übernachten

u hylte.se/turism
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Yaberg Affären, Yaberg 
+46 (0)700-49 55 00 
yaberg.se 
Café med uteservering - fika och lätta 
luncher. Liten butik med framförallt 
halländska varor

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

HOTELL/ HOTEL/ HOTEL

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

Charlottenlund, Långaryd 
+46 (0)371-460 57 
+46 (0)706-90 45 31 
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 
sagknorren.se 
Rum och stugor, restaurang, brödbak, 
fiske, hundrum, konferens, Spelstall, 
vandring och cykling

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

STUGOR/ COTTAGES/ FERIENHAUS

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  
lahult.se

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

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

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

Fritidshus Linnea, Unnaryd 
+49-170-807 00 87 
swedoo.de

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 
tinasbedandbreakfast.se 
Uthyrning av mountainbikes och 
kanoter

Torups Vandrarhem, Torup  
+46 (0)345-178 86 
torupspizzeria.se

CAMPINGAR/ CAMPINGSITES/ 
CAMPING

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

Jälluntofta Camping, Unnaryd 
+46 (0)371-720 10 
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 
kvarnforsen.se 
Stugor, konferens och sportfiske

Vallsnäs Camping, Unnaryd 
+46 (0)371-602 33 
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 
tiraholm.se 
Ett stenkast från stranden med utsikt 
över sjön Bolmen i söderläge, perfekt 
för fiske och bad



Cykelleden Bolmen Runt
15 mil cykling kring mystiska skogar och sjöar

Cykelledens unika BikePoints erbjuder

WiFi
lunchpaket

tvätt av cykel
mobilladdning

förvaring av cyklar
tillgång till cykelverktyg

Upptäck Småland på cykel!

NÄRMSTA FLYGPLATSER är Köpenhamn, 
Malmö och Göteborg. Samtliga är inom cirka 2 
timmars bilresa från Hylte kommun. Från flygplat-
sen tar du dig förslagsvis med hyrbil. Du kör E6 
och tar avfarten mot väg 26 utanför Halmstad, 
efter 50 km kommer du till centralorten Hylte-
bruk.

Buss 400 går från Halmstad till Hyltebruk varje  
timme.  
Planera resan på: www.hallandstrafiken.se

Närmsta stora järnvägsstation är Halmstad. Boka 
på: www.sj.se

Hämta karta 
och GPX-fil på hylte.se/turism
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The nearest airports are Copenhagen, Malmö and Goth-
enburg. All are within a 2-hour drive from Hylte municipality. 
From the airport we recommended you hire a rental car and 
enjoy the scenic drive up the E6 highway. Take the exit to 
Route 26, outside Halmstad, and after 50 km you will reach 
Hyltebruk city center.

For your convenience, Bus #400 runs from Halmstad to Hyl-
tebruk every hour. For more information visit: www.halland-
strafiken.se. The nearest major railway station is in Halmstad. 
Book your trip at: www.sj.se / Flugplätze in der Nähe sind: 
Kopenhagen, Malmö und Göteborg. Alle sind von Hylte in 
2 Stunden mit dem Auto zu erreichen. Dort kann man auch 
Mietautos leihen. Von der Autobahn E6 gelangt man über 
die Abfahrt bei Halmstad auf die Bundesstraße 26, und nach 
cirka 50 km erreicht man Hyltebruk. 

Der Bus 400 geht stündlich von Halmstad nach Hyltebruk  
www.hallandstrafiken.se. Der nächste Bahnhof befindet sich 
in Halmstad. Buchung  
unter www.sj.se

OSLO

STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ
KÖPENHAMN

HYLTE KOMMUN

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 
timme till Köpenhamn. Kör du norrut från Hyltebruk så tar det 90 minuter till Jönköping.

Hämta karta 
och GPX-fil på hylte.se/turism
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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.

Hitta till Hyltebygden


