
Sväng på styret! 

Här hittar du som cyklar Hylteslingan fler tips på besöksmål som förgyller din cykeltur. Förutom våra cykelvänliga aktörer, så 
finns det så mycket mer att se och uppleva på cykel i Hyltebygden! 

En kort presentation av de tätorter som du passerar på Hylteslingan finns också med. Vill du ha ännu mer information om 
Hyltebygdens utbud av besöksmål så besök www.hylte.se/turism  
Följ gärna @visithylte på Facebook och Instagram  

Hylteslingan Från Halmstad via Oskarström mot Torup 

FRÖSLIDA 
Byn ligger vackert beläget precis vid kommungränsen mot Halmstad kommun, ett stenkast från riksväg 26. Byn var förr ett stort 
trävirkescentrum och under 1800-talet och början av 1900-talet flottades stora mängder virke via Nissan från Småland. Än idag 
flyter Nissan genom bygden. Strömmarna driver idag vattenkraftverket i Fröslida som byggdes 1983. Här finns en lyxig loppis 
som håller öppet på söndagar året om. 

 
Tidemans holme 
Latitud: 56.93258, Longitud: 13.07526 
Lämningar efter en medeltida befästning med en 85 m lång vall och en 65 m lång vallgrav. Pilspetsar av järn, hästskor, sporrar 
och mynt har hittats i jorden. Fynden finns att se i Torups hembygdsgård, Hinnakullsstugan. 
 
Sväng på styret: 
TORUP 
Hylte kommuns näst största samhälle ligger vackert beläget vid Sjögårdssjön och erbjuder utmärkta kommunikationer. Här 
passerar både järnvägen Halmstad-Nässjö och riksväg 26 mellan Halmstad och Jönköping. 
 
Torups Pizzeria och vandrarhem 
Gamla Nissastigen 22, Torup +46(0)345–209 35, +46(0)738-49 15 98 www.torupspizzeria.se  
 
Brännöbagaren 
Bosgårdsvägen 5, Torup +46(0)345–201 60 Bröd och bakverk 
 
Sjögårdssjön 
Latitud: 56.95327, Longitud: 13.08199  
Naturskön badplats utmed Nissastigen, två bryggor och vacker sandstrand. Badplatsen är tillgänglighetsanpassad med ramp och 
specialkonstruerad brygga. Parkering för rörelsehindrad med asfalt fram till ramp och toalett. Tillgänglighetsanpassat gångstråk 
runt sjön. 
 
Hinnakullstugan 
Latitud: 56.96037, Longitud: 13.08861 
Hembygdsstugan från 1700-talet i Torup är flyttad från gården Hinnakull. I två intilliggande byggnader finns ett skolmuseum och 
en rik samling jordfynd från Tidemans holme i Nissan. Visning efter överenskommelse, Eivor Pettersson tfn +46(0)345-203 83 
 
Bosgårdsfallet 
Latitud: 56.96135, Longitud: 13.06083 
Strax väster om Torup till vänster om vägen mot Falkenberg ligger fallet 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. Utförligare beskrivning finns på platsen, som 
lämpar sig mycket väl för grillning och picknick. 
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Ramnåsberget 
Latitud 56.95285, Longitud: 13.09417 
Ramnåsberget är ett naturskönt område strax utanför Torup med en fantastisk utsikt. På toppen av Ramnåsberget ligger ett fem 
våningar högt utsiktstorn som är 15 meter högt. Här har man en magnifik utsikt över Nissans dalgång, Torup och Rydöbruk.  
 
Språngbron Trädgård 
Språngbron 105, Torup +46(0)345- 311 08 Butik med trädgårdspynt och växter samt visningsträdgård 
 

RYDÖBRUK 
Orten har genomgått en förvandling, från bruks-samhälle till centrum för fritid och kultur. Här ligger den vackra 18-håls 
golfbanan Rydö GK, Rydö Golfkrog och Hylte ryttarförenings ridsportsanläggning på Rydö Gård.  
 
Rydö Golfklubb 
Latitud: 56.95778, Longitud:13.13162 
Anläggningen omfattar övningsområde, Driving Range, samt en 18-hålsbana av god standard som karaktäriseras som en öppen 
landskapsbana, ganska kuperad och med ett flertal riktigt luriga hål.  Tfn: +46(0)345-210 46 www.rydogolf.se   
 
Knysta hall 
Latitud: 56.95991, Longitud: 13.13639 
Mitt i Rydöbruk ligger ett 10 meter högt flyttblock som är ett av de 40 gränsmärken inom Hylte kommun som markerade 
riksgränsen mellan Sverige och Danmark (och som än idag markerar landskapsgränsen mellan Småland och Halland). Enligt 
sägnen ska en jätte i Torup, som irriterades av klangen från Långaryds kyrkklocka, ha kastat stenen. Stenen nådde dock bara till 
Rydöbruk. Det sägs även att stenen vänder sig varje gång det doftar nybakat bröd! 

 
Sväng på styret: 
Övregårds grav fält 
Latitud: 56.95118, Longitud: 13.12420 
Ett av Hallands största gravfält från järnåldern finns vid vägen Torup–Mjälahult. På det välvårdade fältet kan man bland annat se 
tre kungagravar, flera tydliga treuddar, domarringar, stensättningar, dösar och resta stenar. 
 
Bruksmuseet i Rydöbruk 
Latitud: 56.96059 Longitud: 13.13977 
Museet är inrymt i brukets före detta sjukstuga i Rydöbruks centrum. I museet visas med bilder, text och föremål samhällets och 
industrins utveckling i denna del av Nissadalen under 250 år. Från mitten av juni till och med augusti kl.14:00-18:00. 
Kontaktperson: Lennart Hildingsson +46(0)72-520 13 90 
 
Skattegårds Keramik och Stickverkstad  
Keramik i egen design. Stickade plagg och försäljning av garner. Lite hantverk i ek samt konst av Tina Hildesjö-Persson. Heidi Rask 
tfn: +46(0)73-443 79 99, Skattegård 205, Torup Facebook: Skattegårds Keramik och Stickverkstad heidirask@telia.com 
 
Ulla på Dammshult  
Ståltrådsarbeten med ny formgivning men även traditionella “Luffararbeten”. Vävning med metalltråd eller textil. Ulla Karlsson 
Andersson tfn: 0345-230 50 Holseryds Dammshult 101, Torup dammshult@telia.com 
 

HYLTEBRUK 
Centralorten har växt upp kring pappersbruket vid Nissan. Utöver en god handel av olika slag rymmer samhället även bibliotek, 
bio, vårdcentral, folktandvård, sporthall med bad, idrottsplats, motionsslingor och vandringsleder. På orten finns även Elias Fries 
skola som är välkänd för sin ekologiska framtoning och unika utomhuspedagogik. Besök kommunens webbplats för mer 
information www.hylte.se  

 
Nissaryds skans 
Latitud: 57.02420, Longitud: 13.33830 
På 1540-talet angränsade Långaryd fortfarande mot Danmark. Därför uppfördes en skans vid Nissaryd för att försöka stoppa 
danska invasioner och härjningar. Utförligare beskrivning finns på platsen, som lämpar sig mycket väl för en picknick. Vackert 
belägen vid Nissans strand. 
 

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. Under sommaren ordnas dramatiserade visningar med skådespelande guider, där du besöker 
sägenomspunna och historiska platser. Vartannat år ordnar Långaryd en stor gammeldags marknad sista helgen i augusti.  
Läs mer om vad du kan äta, bo och göra på www.langaryd.se  
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Långaryds marknadsplats 
Latitud: 57.02834, Longitud:13.35129 
Här hölls Långaryds marknad under åren 1770 till 1947. Platsen är belägen utmed vägen mellan Långaryd och Södra Unnaryd 
och ett marknadsstånd står kvar. Marknaden återupptogs 2002 och vartannat år hålls där en gammaldags marknad som är 
välbesökt. 
 

JÄLLUNTOFTA 
Pittoresk by med genuin småländsk atmosfär. Här finns en camping som är belägen vid sjön Jällunden och som även hyr ut 
stugor. Badplats med sandstrand och bryggor. Jälluntofta erbjuder ett flertal besöksmål såsom Chalanderska museet, kyrkan och 
en hundraårig skyttepaviljong. Jälluntofta har även en vacker vandringsled som är cirka 12 kilometer lång och går genom 
omväxlande landskap. Leden har flera rastplatser och vindskydd. 

 
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.  För visning kontakta Gunilla Kabell tfn: +46(0)70-600 34 18 
 
Ödegärdet naturreservat 
Ett 24,5 hektar stort bokhult i Unnaryd med mycket stora kultur- och naturhistoriska värden. I området finns en stor mängd 
sällsynta lavar och mossor. Där finns rösen från bronsåldern och gravsättningar från järnåldern. 
 

UNNARYD – DÄR KREATIVITETEN FLÖDAR 
Unnaryd en gammal kulturbygd med en rik och särpräglad bondekultur och med en levande konst- och hantverkstradition. 
Unnaryd kan även erbjuda Sveriges i särklass finaste museum för de säregna Bonadsmålningarna. Vidare finns en gammal anrik 
Torg tradition och andra onsdagen i juli är det Unnarydsdagen, då det förutom stormarknad är massor av olika aktiviteter i hela 
byn. I centrum finns, förutom småskalig shopping, god lokalproducerad mat och en tillgänglighetsanpassad badplats, 
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. Läs mer om vad du kan äta, bo och göra på 
www.unnaryd.com  

 
Sväng på styret: 
Vägvisaren 
Latitud: 56.94764, Longitud: 13.56172 
Vägvisaren från 1777 har blivit en symbol för Unnaryd. Finns på vänster sida av vägen från Unnaryd mot Bolmsö. 
 
Gravfältet Bedja rör 
Latitud: 56.93192, Longitud: 13.57439 
Gravfältet ligger vackert utmed vägen Unnaryd–Odensjö och de flesta gravtyper från äldre och yngre bronsåldern är 
representerade. Två större och ett tiotal mindre rösen, arton järnåldersdösar, nio domarringar och andra gravar har registrerats. 
 
Mellanfärgen, Ibro badplats 
Latitud: 56.92109, Longitud: 13.33524  
Naturskön och barnvänlig badplats med två bryggor och sandstrand. Toalett och fiskemöjligheter. Badplatsen är 
tillgänglighetsanpassad med ramp/specialkonstruerad brygga.  
 
Haggården 
Latitud: 56.89848, Longitud: 13.32303 
Gården har anor från 1800–talet och var bebodd till och med år 1950.  Visning efter överenskommelse Tfn +46(0)345-120 97 
 

FEMSJÖ- CYKLA OCH VANDRA I ELIAS FRIES FOTSPÅR 
Börja din natur- och kulturupplevelse i Kyrkbyns Informationsbyggnad, förutom information finns det möjlighet att grilla under 
tak, och det är en bra startpunkt 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”. Läs mer på www.eliasfries.org  
Femsjö är en vacker historisk plats rik på kulturskatter och spännande landskapsberättelser, men också en plats där det finns 
gott om ställen att prova fiskelyckan och friluftsbada. Läs mer på www.femsjo.com  

 
S:t Sigfrids källa 
Latitud: 56.87186, Longitud: 13.31021 
Källan har formen av en liksidig triangel uthuggen direkt i stenhällen som ligger nära vägen Femsjö-Kullhult. Enligt sägen ska 
källan ha öppnats av Sankt Sigfrid som på 1000-talet lär ha predikat i trakten. En annan myt säger att den bildats då Karl XII lade 
sin hatt över klippan. 

http://www.unnaryd.com/
http://www.eliasfries.org/
http://www.femsjo.com/
http://www.unnaryd.com/
http://www.eliasfries.org/


 
Vrangs rör 
Latitud: 56.84962, Longitud: 13.27985 
Ett stort bronsåldersröse beläget nära Kullhult. Det lär ha fungerat som gränsmärke vid den första dokumenterade 
gränsdragningen mellan Sverige och Danmark år 1050. Senare i danske kung Valdemar II:s jordebok från första hälften av 1200-
talet anges Wracsnæs som gränsmärke. 
 
Cykelservice och cykeluthyrning i Hyltebygden 
 
Cykelservice 
Halvars verkstad, Norra vägen 31, Unnaryd +46(0)70-232 82 81 
TMAC AB, Bokarpsvägen 1, Hyltebruk +46(0)702-83 64 64, +46(0)345-401 01 Även cykeluthyrning! 
 
Cykeluthyrning 
Charlottenlund, Långaryd tfn +46(0)371-460 57    Latitud: 57.0326, Longitud: 13.3519 
Pensionat Sågknorren, Femsjö tfn +46(0)345-120 90  Latitud: 56.8565, Longitud: 13.28573 
Tinas Bed & Breakfast, Unnaryd tfn +46(0)371-607 05  Latitud: 56.95481, Longitud: 13.53044 
 

 

 Sugen på att cykla mer i anslutning till Hylteslingan? 
 
Hylteslingan ansluter till 
Bolmen Runt som är en härlig cykeltur på 167 km som ibland går nära vattnet och ibland genom djupa skogar.  
Du hittar karta med utsatta besöksmål samt tips på var du kan äta och bo på www.sjoriket.se  
 
Bolmen Runt ansluter till 
Sydostleden som bjuder på en varierande natur- och kulturupplevelse på 270 km mellan Växjö och Simrishamn. 
Leden har 7 etapper och är nästintill bilfri http://trailsofsouthernsweden.com/omrade/sydostleden  
 
Bolmen Runt ansluter också till 
Banvallsleden som använder två nedlagda smalspåriga tågsträckor, Halmstad – Bolmens och Karlshamn – Vislanda – 
Bolmens järnvägar. Leden är 250 km lång http://www.banvallsleden.se/  
 
Banvallsleden ansluter till 
Kattegattleden som är en 370 km lång cykelled med unikt havsnära läge, som går mellan Helsingborg i söder och 
Göteborg i norr, hela vägen genom Halland. Kattegattleden är indelad i 8 delsträckor http://kattegattleden.se/  
 

Trampa lugnt! 
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