SVENLJUNGA
OCH TRANEMO

Mystik på Torpa stenhus,
sidorna 12–16
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www.svenljungatranemo.se

Välkommen till
Svenljunga och Tranemo
– det vi också kallar Kind
I dessa trakter slogs svensken mot dansken om sin frihet
och friheten är anledningen till att välja att vara just här.
Här hittar du friheten att se solen gå ner längs din vandring
utmed med Jälmån, friheten att låta kanoten glida fram i sjön
Fegen eller friheten att kasta kläderna och bada ensam i en sjö.
Friheten att enkelt och snabbt ta sig till Göteborg, västsveriges
största stad, för att lika snabbt ha friheten att rymma därifrån,
tillbaka till tystnaden, naturen och vattendragen. Här hittar du
bekvämligheten, nära kontinenten och flygplatser, men ändå
med avskildheten som gör att du kan känna dig totalt fri!
Det är därför vi stannar här, vi Kindsbor.
Här har vi möjligheterna till friheten och den
välkomnar vi dig att uppleva hos oss.

Kindsborna

Mer information – scanna QR-koderna
I broschyren hittar du QR-koder. Genom att scanna koderna kan
du läsa mer information om varje besöksmål samt länkar till deras
hemsidor, sociala medier och vägbeskrivningar.
More information – scan the QR codes
You can find the QR codes in the brochure. By scanning the codes,
you can read more information about each destination and find
links to their websites and social media.
Weitere Informationen – QR-Code scannen
In der Broschüre finden Sie einen QR-Code. Scannen Sie diesen,
um weitere Informationen über die einzelnen Sehenswürdigkeiten
zu erhalten, sowie Links zu den Webseiten, sozialen Medien, Weg2 beschreibungen.
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Känn hettan från
ugnen – bli glasblåsare för en dag
Ett upplevelsernas hus med glashytta,
utställningar och barnaktiviteter hittar
du i Limmared.
Vid Limmareds glasbruk, Sveriges äldsta igångvarande,
ligger Glasets hus. Ett spännande kulturhus och en mötesplats där historien om ett brukssamhälle levandegörs.
Besök glasmuseet fyllt med glas från 1700-talet fram
till dagens Absolutflaska. Här finns även en konsthall
med olika utställningar och en konferensvåning med
inspiration från personer ur Limmareds glasbruks drygt
270-åriga historia.
I Hyttan längst in känner du temperaturen stiga.
Eld och glödgad glasmassa möter dig och du kan se
glasblåsarna forma konstglas för hand på gammalt vis,
i butiken kan du köpa med dig dessa vackra föremål.
Blir du sugen på att prova själv så boka in aktiviteten
”bli glasblåsare för en dag”. Efter några timmar smakar
det bra med lunchbuffé eller en kopp kaffe i den vackra
vinterträdgården.
Är du en hyttsnok eller en skejtare?
Från 1700-talet och fram till tidigt 1900-tal arbetade
barn i glashyttan, de kallades hyttsnokar.
Dagens barn kan via en app följa med Ebba och Ture
under en arbetsdag och hjälpa dem i allehanda virtuella äventyr. Utanför Glasets hus finns lek-och äventyrsarenan Glasparken och en skejtbana där du får utlopp
för all energi i kroppen.
Historien om Glasets Hus tar sin början i 1700-ta-
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lets västgötaskogar och den glasintresserade Gustaf
Ruthensparre, officer i Karl XII´s armé. Han såg naturmöjligheten i området kring Limmared för att driva ett
glasbruk.
Ruthensparre bosatte sig på Limmareds Säteri och
glastillverkningen på Limmareds Glasbruk var igång år
1740.
Starka oxar fick dra fullastade vagnar
Produktionen blomstrade och under sena 1800-talet
kom Fredrik Brusewitz in i bilden. Då byggdes Oxabanan med syfte att transportera gods och material mellan
glasbruket och Ulricehamn. Loket som köpts in var dock
inte starkt nog för den tunga lasten så starka oxar fick
dra vagnarna istället. Pressglas och vackra ting blåstes i
hyttan för glatta livet.
Fönsterglas och buteljer
Under 1900-talet hade bruket gjorts till aktiebolag och
tillverkningen var av allt från bruksglas, fönsterglas till
pressglas, prydnadsglas, buteljer och apoteksflaskor.
Idag tillverkas flera miljoner glasprodukter om året,
bland annat barnmatsburkar och Absolut-vodkaflaskan,
och bruket vars ägare heter Ardagh Group är en av
kommunens största arbetsgivare med sina cirka 500
anställda.
På Oxabanan drar inga oxar längre,
det är idag en populär vandringsled där
många väljer att njuta av naturen och
historiens tysta vingslag.

Glasets hus – the house of experiences

At Limmared Glassworks
– Sweden’s oldest working
glassworks – you’ll find Glasets
hus. An exciting cultural centre
and a meeting place where the
history of a mill town is kept alive.
Visit the glass museum – it’s filled
with glass stretching from the
1700’s up to the Absolut Vodka
bottles of today. There’s also an
art gallery and fun activities for
kids. In the Smeltery, all the way
in, you’ll feel how the temperature
rises! You’ll find fire and heated

glass mass there and you can see
the glassblowers shaping artistic
glassware by hand in the traditional way. In the shop you can
buy these beautiful objects to take
home. Enjoy the best of food and
drink at Vinterträdgården.

Glasets hus – ein Haus
der Erlebnisse

In Limmareds Glashütte,
der ältesten noch aktiven Anlage
in Schweden, liegt das sogenannte
Glashaus. In dieser spannenden
Kultureinrichtung wird die Geschichte der Hüttengemeinde am

Leben gehalten. Entdecken Sie das
Glasmuseum mit Ausstellungsstücken ab dem 18. Jahrhundert
bis zur Absolut-Wodkaflasche von
heute. Hier gibt es außerdem
eine Kunsthalle und Aktivitäten
für Kinder. Ganz am Ende der
Hütte steigt die Temperatur! Hier
findet man Feuer und gleißende
Glasmasse und man den Glasbläsern dabei zusehen, wie sie das
Material auf traditionelle Weise
bearbeiten. In der Butik können
Sie eines dieser schönen Kunstwerke erstehen. Im Wintergarten
kann man Speisen und Getränke
genießen.
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ÄTA

EAT/ESSEN
Restaurang

Restaurants • Restaurant

Pizzeria Dallas
Kyrkogatan 2A, 512 50 Svenljunga
Kontakt: 0325-102 55
Pizzeria Svenljunga
Brogatan 1C, 512 50 Svenljunga
Kontakt: 0325-58 50 90
Facebook: @svenjungapizzeria
Pizzeria Midway
Storgatan 31, 514 34 Tranemo
Kontakt: 0325-775 77
Facebook: @pizzeriamidway

Björn Bagares Källare
Tings gränd 4, 512 50 Svenljunga
Kontakt: 0325-61 10 55
Facebook: @bjornbagareskallare

Pizzeria Pangea
Storgatan 11, 514 34 Tranemo
Kontakt: 0325-765 15

Fridas hotell och bistro
Willéns väg 5, 51433 tranemo. Kontakt: 076-1076802
www.fridashotellochbistro.se.

Pizzeria Stella
Storgatan 14, 514 33 Tranemo
Kontakt: 0325-700 99
Facebook: @stellapizzeriatranemo

Glasets Hus
Östra Järnvägsgatan 2, 514 41 Limmared
Kontakt: 0325-66 00 60 • www.glasetshuslimmared.se
Hemma på Klev
Klevsgatan 1, 512 61 Mårdaklev
Kontakt: 070-605 22 64
• www.hemmapaklev.se
Hofsnäs Herrgård
Hofsnäs, 514 52 Länghem
Kontakt: 0325-403 21 • www.hofsnas.se

Pizzeria Limmared
Storgatan 44, 514 41 Limmared
Kontakt: 0325-719 27
Facebook: @limmared
Påarps Gård
Påarps Gård 1, 512 95 Håcksvik
Kontakt: 0325-530 11 • www.paarpsgard.se
Restaurang Kabyssen
Torget, 514 60 Dalstorp
Kontakt: 0325-601 10

Jörgens restaurang
Torggatan 7, 512 50 Svenljunga
Kontakt: 0325-61 11 48
Facebook: @jorgensrestaurang

Restaurang Koriander
Kindsvägen 5, 512 50 Svenljunga
Kontakt: 0325-127 70 • www.koriander.se

Kinds Golfrestaurang
Strömsfors Åstarp, 512 93 Svenljunga
Kontakt: 0325-58 44 44 • www.kindsgk.se

Restaurang Steakhouse
Torggatan 3, 512 50 Svenljunga
Kontakt: 0325-61 18 28

Köksträdgården
Lockryd Center, 512 91 Sexdrega
Kontakt: 033 - 28 20 70 • www.kokstradgarden.se

Restaurang Thai Sushi
Torggatan 3, 512 50 Svenljunga
Kontakt: 0325-138 50
Facebook: @thaisushisvenljunga

Limmareds Värdshus
Storgatan 36, 514 40 Limmared
Kontakt: 0325-714 50 • www.limmaredsvardshus.se
Länghems Pizzeria
Hagagatan 2A, 514 44 Länghem
Kontakt: 0325-405 10
Mjöbäcksbaren Du & Jag
Öxabäcksvägen 7, 512 65 Mjöbäck
Kontakt: 0325-344 44 • www.mjobacksbaren.se

Sexdrega Pizzeria
Svenljungavägen 15, 512 77 Sexdrega
Kontakt: 0325-62 50 20
Facebook: @sexdregapizzeria
Taki Sushi
Kinnagatan 6b. 51251 Svenljunga
Kontakt: 0325-70755
Facebook: takisushi.se

Orkidé Thai
Storgatan 19, 514 33 Tranemo
Kontakt: 0325-766 99 • www.orkidethai.se

Texas Pizzeria
Torggatan 7, 512 50 Svenljunga
Kontakt: 0325-121 22
Facebook: @texaspizzeria

Pizzeria Campino
Ulricehamnsvägen 44, 514 60 Dalstorp
Kontakt: 0321-600 30

Torpa slottscafé och restaurang
Torpa, 514 52 Länghem
Kontakt: 033-28 10 42 • www.torpastenhus.se
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Café
Backa Loge
Övre Backa 1, 512 61 Kalv
Kontakt: 070-453 93 39 • www.backaloge.se
Bröt surdegsbageri och café
Kilavägen 11, 514 92 Uddebo.
Kontakt: 0733-58 65 22 • www.bröt.se.
Bynanders Motormuseums Café
Torstorps Gård, Månstadsvägen, 512 93 Svenljunga
Kontakt: 070-609 36 65 • www.bynandersmotormuseum.se
Café Solvik
Kyrkbyn Solvik, 512 61 Svenljunga
Kontakt: 072-505 21 51 • www.kalvscamping.se
Café Tostatorpet
Lindsbo 2, 512 65 Mjöbäck
Kontakt: 070-675 70 70
Facebook: @cafetostatorpet
Glasets Hus
Östra Järnvägsgatan 2, 514 41 Limmared
Kontakt: 0325-66 00 60 • www.glasetshuslimmared.se
Gold City - Gräne Gård
Gräne Gård 1, 512 64 Holsljunga
Kontakt: 070-799 52 72 • www.goldcity.se
Grimsås surdegsbageri och café,
Sorgatan 13, 514 70 Grimsås. Kontakt: 070-946 69 55
Facebook: grimsås surdegsbagerie och cafe.
Holsljunga campings café
Fridolfs väg 3, 512 64 Holsljunga
Kontakt: 070-969 62 60 • www.holsljungacamping.se
ICA Kvantum Café
Storgatan 32, 514 34 Tranemo, Kontakt: 0325-704 80
Kroksjöns kaffestuga
Kroksjön 1, 514 35 Tranemo
Kontakt: 0325-769 44 • www.kroksjon.com

Mossebo Stoms trädgårdscafé
Mossebo Stom, 514 91 Tranemo
Kontakt: 070-292 77 12
Facebook: @mossebostom
Prästgårdens café
Länghems prästgård 1, 514 43 Länghem
Kontakt: 0325-61 20 91
• www.svenskakyrkan.se/kind/prastgardens-cafe
Revsjö gårdsmejeri cafe
Brogatan 7, 512 50 Svenljunga.
Kontakt: 0736154598 • www.revesjo.com
Torpa slottscafé och restaurang
Torpa, 514 52 Länghem
Kontakt: 033-28 10 42 • www.torpastenhus.se
Tranans café & second hand
Storgatan 16, 514 33 Tranemo
Kontakt: 0325-61 21 66
• www.svenskakyrkan.se/kind

Gatukök

Snackbar • Imbissbude
Mötesplatsen Tranemo
Lövstagatan 2, 514 33 tranemo.
Kontakt: 0325-76004
Facebook: mötesplatsen-tranemo.
27:ans gatukök och café,
Hantverksgatan 2, 51432 Tranemo.
Kontakt: 0766-33 38 81
Facebook: 27ans-gatukök-och-cafe.
Torgkiosken
Torggatan 5, 512 50 Svenljunga
Kontakt: 0325-103 34
Facebook:@torgkiosken.svenljunga
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Känn historiens
vingslag i Håcksvik
– ta med fikakorg
I sydöstra delen av Svenljunga, i norra
delen av Fegens naturområde ligger
byn Håcksvik. I byn som präglas av
starkt engagemang hittar du unika kulturarv, perfekta för en dagsutflykt eller
kanske passar ni på att övernatta?

Fynda på loppis
Besök Siggebergs loppis och fynda eller hyr en
cykel och cykla mellan besöksmålen.
Passa på att övernatta eller äta i Håcksvik
Påarps Gårdshotell
Parksäters B&B och café
Fler kulturhistoriska platser i närheten:
Gammalsjö kvarn
Kummeludden

Starta din utflyktsdag vid Kvarnagården som ligger
en liten bit utanför Håcksviks by, mot Svenljunga. Här
tillverkade bröderna Mårtensson möbler under slutet av
1800-talet och en bit in på 1900-talet.
Med ideella krafter har anläggningen renoverats så
att du som besökare kan få en inblick hur dåtidens sågoch möbelindustri kunde se ut.
Efter ditt besök på Kvarnagården beger du dig mot
byn. Alldeles vid kyrkan hittar du ett rött hus med en
björkallé, du har kommit fram till Klockaregården.

som ligger vid bygdegården. Vid det låga, röda torpet
med grästak serveras under sommaren ofta söndagskaffe. Det gamla torpet är ett fint minne från bygdens
gamla byggnadshistoria. Är det inte söndag går det
utmärkt att ta med sig en egen fikakorg och avnjuta den
antingen vid Kvarnagården eller vid Olofsbygget.

Bonader pryder väggarna
I Klockaregården pryds väggarna av bonadsmålningar från mitten av 1800-talet. Motiven är scener från
bibeln, allt från Adam och Eva i paradiset till Domens
dag och målade av Sven Erlandsson. Målningarna är
både välbevarade och unika i sitt slag.
Sedan är det dags att bege sig till Olofsbygget

Sköts av hembygdsföreningen
Kvarnagården, Klockaregården och Olofsbygget drivs
och sköts av Håcksviks hembygdsförening.
Platserna har sommaröppet men öppettiderna kan påverkas av covid-19. För
aktuell information se Hembygdsföreningens facebook.

Take an excursion and
see Håcksvik’s rich
history
Start the day by visiting Kvarnagården, located just outside the village, where the Mårtensson brothers
made furniture at the turn of the
century. Continue on to Håcksvik
village and visit Klockaregården
where the walls are decorated with
paintings featuring biblical themes.
The paintings are one of a kind
and are very well preserved. Finish
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your day with a visit to Olofsbygget where they serve coffee and
cakes on Sundays. Olofsbygget
is a traditional cottage with a
thatched roof. Kvarnagården,
Klockaregården and Olofsbygget are run and managed by
Håcksviks heritage society. They’re
all open for summertime, which
may be affected by Covid-19
restrictions. For up-to-date information, see the heritage society’s
facebook page.

Tip
Visit SIggeberg flea market and
find some bargains or rent a bicycle and pedal your way around
all the sights.
Spend a night or eat at
Håcksvik
Påarps Gårdshotell
Parksäters B&B and cafe
More cultural heritage sites in
the area
Gammalsjö mill
Kummeludden

Ein Ausflug in das
geschichtsträchtige
Håcksvik
Beginnen Sie den Tag mit einem
Besuch im Kvarnagården, der
gleich außerhalb des Dorfes
liegt. Auf diesem Hof stellten die
Brüder Mårtensson rund um die
Jahrhundertwende Möbel her.
Entdecken Sie anschließend das
Dorf Håcksvik und besuchen Sie
den Klockaregård (Glöcknerhof)
dessen Wände mit Gebetsma-

lereien mit biblischen Motiven
bedeckt sind. Die Malereien sind
einzigartig und sehr gut erhalten.
Runden Sie den Tag mit einem
Besuch in der Stube Olofsbygget
ab, wo an Sonntagen Kaffee und
Kuchen serviert werden. Olofsbygget ist eine traditionelle Kate mit
einem Grasdach. Kvarnagården,
Klockaregården und Olofsbygget
werden von Håcksviks Heimatsverein betrieben und erhalten. Sie
sind im Sommer geöffnet. Aktuelle
Informationen finden Sie auf der

Facebookseite des Heimatvereins.
TIPPS
Stöbern Sie auf Siggebergs Flohmarkt nach Antiquitäten oder entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten
auf einer Fahrradtour.
Übernachten und essen in
Håcksvik
Påarps Gårdshotel
Parksäters B&B und Café
Andere kulturhistorische Plätze in der Umgebung
Mühle Gammalsjö
Kummeludden
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KULTUR & HISTORIA

CULTURE & HISTORY/ KULTUR & GESHICHTE
Historiska
platser
Historical sites •
Historiche Plätze

Bonadsmålningar,
Klockaregården
Klockaregårdsvägen 4,
512 95 Håcksvik
Kontakt: 0325-521 95
• www.hacksvik.se
Dalstorps gravfält
Koordinater: 57.614288, 13.512297
• www.lansstyrelsen.se
Förläggargården Lerbäcksbyn
Lerbäcksbo Överbyn,
512 62 Östra Frölunda
Kontakt: 0325-303 03
• www.lerbacksbyn.se
Gammalsjö kvarn
Koordinater: 57.26343, 13.17600
• www.ekomuseum.com
Gräne Gruva
Gräne Gruva 1, 512 64 Holsljunga
Kontakt: 0325-333 70
• www.granegruva.se
Hofsnäs Herrgård
514 52 Länghem.
Kontakt: 0325-40321
• www.hofsnas.se.
Klevs hembygdsgård
och lanthandel
Klevsgatan, 512 62 Mårdaklev
Kontakt: 0325-500 88
• www.ekomuseum.com
Kindahus
Koordinater: 57.33521, 13.03600
• www.svenljungatranemo.se
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Opensten
Koordinater: 57.562205, 13.356184
• www.kulturvagen.se
Röstorp, Örsås Kulturstig
Koordinater: 57.44066, 13.16008
• www.orsas.se
Sjötofta Gravfält
Koordinater: 57.35583, 13.28849
• www.kulturvagen.se
Strömsfors bruksamhälle
Strömsfors, 512 92 Svenljunga
• www.stromsforsgruppen.se
Torpa Stenhus
514 52 Länghem. Kontakt: 033-281270
• www.torpastenhus.se.

Trädgård

Garden • Garten
Björnhyltans Trädgård
Hunnabo, 514 93 Ambjörnarp
Kontakt: 073-845 57 77
• www.bjornhyltans.se

Museum
Bleckslagerimuseet
i Ljungsarp
Genhöve Västergården 1,
514 55 Ljungsarp
Kontakt: 070-531 38 64
Bynanders Motormuseum
Torstorps Gård, Månstadsvägen,
512 93 Svenljunga
Kontakt: 070-609 36 65
• www.bynandersmotormuseum.se
Cykel- och hembygdsmuseum
Norra Strandvägen 2-4,
514 93 Ambjörnarp
Kontakt: 073-805 44 64,
0325-760 23 • www.ambjornarp.se
Edhälls gårdsmuseum
Månstadvägen 15,
514 53 Månstad
Kontakt: 0325-420 07,
070-584 94 38
Glasets Hus
Östra Järnvägsgatan 2,
514 41 Limmared
Kontakt: 0325-66 00 60
• www.glasetshuslimmared.se
Uddebo Bygdegård
Långgatan 28, 514 92 Uddebo
Kontakt: 070-316 11 59
• www.bygdegardarna.se/uddebo

Fagerås Påskliljor
Fagerås, 514 94 Sjötofta
Kontakt: 070-678 85 90
• www.paskliljor.nu

Yngve Sandbloms
Velociped Affär
Kindsvägen 7, 512 50 Svenljunga
Kontakt: 070-653 30 10
• www.yngvesandbloms
velocipedaffar.se

Grimstorpets
Trädgård och Belysning
Grimstorpet, 514 95 Grimsås
Kontakt: 073-067 44 45
• www.grimstorpet.se

Wästgöta Museum
Västgötavägen 2, 512 60 Överlida
Kontakt: 070-603 49 79
• www.ekomuseum.se

Nordebrosträdgård
Gisslarp Nordebro, 514 54 Nittorp.
Kontakt: 070-377 32 59
• www.nordebrosträdgård.com.

Åkersta Vin & Spirituosa
museum
Svenljungavägen 23,
512 77 Sexdrega
Kontakt: 070-269 71 07
Facebook: @akerstamuseum

Konst

Kummeludden järnåldersgrav
Koordinater: 57.24618, 13.14609
• www.svenljungatranemo.se

Arts • Kunst

Kvarnagården
Kvarnagården, 512 95 Håcksvik
Kontakt: 0325-520 30
• www.hacksvik.se

Tranemo konstnärsgrupp
Storgatan 18, 514 33 Tranemo
Kontakt: 070-240 77 77
Facebook: @tranemokonstnärsgrupp

Överlida Industri &
Hantverksmuseum
Hotellvägen 4, 512 60 Överlida
• www.ekomuseum.se

Fästning från 1200-talet
Opensten var en
medeltida försvarsfästning med anor från
1200-talet som troligen
anlagts för att försvara
vägen längs Ätran mot
Bogesund.

Enligt en medeltida anteckning
nämns Opensten ha blivit återuppbyggt samtidigt med Axevalla hus år
1362.
Borgen överlämnades till Valdemar Atterdags trupper 1366 och
sedermera till drottning Margareta
som vid denna tid var regent över
hela Norden. Södra Åsarps kyrka,

Opensten

A medieval defensive
fortress dating from the
13th century that is believed to
have been built to defend the road
along Ätran towards Bogesund.
Södra Åsarp church, outside Limmared, still has remnants of paintings from the early 15th century. It
was the wealthy Abraham Brodersson Tjurhuvud, knight and councillor of Opensten fort, who had the
inside of the church painted before
his daughter’s wedding. Today you
have to use your imagination to

utanför Limmared, bär rester av
målningar från tidigt 1400-tal.
Det var den förmögne Abraham
Brodersson Tjurhuvud på borgen
Opensten, riddare och riksråd på
drottning Margaretas tid som lät
måla kyrkan invändigt inför sin
dotters bröllop.

gråsten. Strax söder om tornet finns
lämningar av en mindre mur. Det
har antagits att det är en murskärm
för ingången eller en trappa. I nordväst nedanför klippan finns rester av
en källare som anges vara 24 fot
lång och 20 fot bred, avdelad i två
rum.

Borgen Opensten är anlagd på
en moränkulle som höjer sig 30
meter över den omgivande marken.
Själva huvudborgen har utgjorts av
ett närmast kvadratisk torn. Tjockleken i murarna är ungefär två meter
och med nio meters sidor. Grunden tycks vara uppförd av murad

Idag får du använda din fantasi för att ana hur Opensten en
gång sett ut. Vandringsleden Oxabanan, som går mellan Limmared
och Hofsnäs, passerar Opensten vid
naturreservatet Skårtebo.

guess what Opensten used to look
like. The Oxabanan hiking trail,
which runs between Limmared and
Hofsnäs, passes Opensten by the
Skårtebo nature reserve.

aus dem frühen 15. Jahrhundert
bewundern. Der vermögende
Abraham Brodersson Tjurhuvud,
Ritter und Reichsberater auf der
Burg Opensten, beauftragte die
Malereien in der Kirche für die
Hochzeit seiner Tochter. Mit etwas
Fantasie kann man sich auch heute noch vorstellen, wie Opensten
einmal ausgesehen hat. Der Wanderweg Oxabanan, der zwischen
Limmared und Hofsnäs verläuft,
führt im Naturreservat Skårtebo
an der Burgruine von Opensten
vorbei.

Opensten

Opensten ist eine
mittelalterliche Festung
aus dem 13. Jahrhundert, die zur
Verteidigung des Wegs entlang des
Ätra Richtung Bogesund angelegt
wurde. In der Kirche in Södra
Åsarp, außerhalb von Limmared,
kann man Reste von Malereien
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Ett stenhus fyllt
av hemligheter
12

v
13

Upplev mystik
och historia på
Torpa stenhus
14

Här friade Gustav Vasa
till den 16-åriga Katarina
Stenbock och Slottsspöken
sägs vandra i Torpa Stenhus mörka salar.
Omgivet av glittrande vatten, mäktiga trädalléer och hjorthägn tronar
Torpa stenhus med sin unika arkitektur. Att kliva in i Torpa Stenhus
vackra interiörer är som att förflyttas
flera hundra år tillbaka i tiden. Den
långa historien levandegörs i de
guidade visningarna genom slottet.
Detta är ett av Sveriges bäst bevarade herresäten från 1500-talet.

Godset är privatägt och har varit
i samma familjs ägo sedan slutet
av 1400-talet. Det första Stenhuset
uppfördes omkring år 1470 av riksrådet Arvid Knutsson. De förmögna
nya borgherrarna hade ekonomiska
intressen i handel med boskap och
livsmedel genom Ätrans och Viskans
dalgångar. I ett pergamentbrev
daterat Vadstena 9/2 1513 omtalas
Stenhuset uppå Torpa gård, den
äldsta arkivaliska uppgiften som
finns att tillgå. Slutet av 1400-talet var en orolig tid. Förutom de
ständiga danska krigshoten ägde
flera bondeuppror rum i bygden.
Den medeltida byggnaden på Torpa

fungerade både som försvars- och
handelsborg.
På 1500-talet beboddes Torpa av riksrådet Gustav Olofsson
Stenbock. Genom sin hustru, Brita
Eriksdotter Leijonhufvud var han
svåger med den dåvarande kungen
Gustav Vasa. År 1552 när Gustav
Vasa var närmare 60 år och änkling
för andra gången blev han efter ett
besök på Torpa blixtförälskad i den
blott 16-åriga Katarina Stenbock.
Hon hade inte mycket till val utan
kom att bli kungens tredje och sista
gemål.
Under 1500-talets senare del
gjordes det också en omfattande
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tillbyggnad och modernisering av
slottet. Bland annat byggdes det en
fjärde våning, trapptornet tillkom,
taken höjdes och salarna dekorerades med vackra målningar. Det
vi ser idag är mestadels från denna
period.
Torpas glansperiod var under
1600-talets första hälft. Den nya
stormaktstiden kom med krav på
komfort och elegans. Den dåvarande slottsherren Gustav Otto Stenbock brydde sig inte om att förändra det gamla slottet, utan löste sin
bostadsfråga genom att uppföra
ett helt nytt hus av timmer. Slottet
användes nu endast i representations syfte. De sista inredningsarbeten som gjordes i Torpa Stenhus
var i slottskapellet. Detta skedde
efter Gustav Otto Stenbocks död,
då hans hustru Christina Katarina
de la Gardie lät uppföra ett kapell
i karolinsk barockstil. Kapellet stod
klart att invigas år 1699. Än idag
används det för bröllop och dop.
Om livet på Torpa handlar utställningarna i borgens fängelsehåla
och festvåning.
Flera spöken sägs vandra i Torpa
Stenhus mörka salar, har du (o)tur
kan du kanske få se en skymt av
den Grå frun eller få känningar från

Die Burg von Torpa
– historisch, mystisch
und umgeben von
zauberhafter Natur

Die Burg von Torpa ist mit ihrer
einzigartigen Architektur und ihrem
schönen Interieur, umgeben von
Wasser, Alleen und einem Hirschgehege, eines der am besten
erhaltenen Gutshäuser Schwedens
aus dem 16. Jahrhundert. Das
Gut befindet sich bereits seit Ende
des 15. Jahrhundert im privaten
Besitz derselben Familie. Die lange
Geschichte wird während der
Führungen durch das Gutshaus
lebendig, hier hat Gustav Vasa
um die Hand der 16-jährigen
Katarina Stenbock angehalten und
wenn Sie Glück haben, können Sie
einen Schatten der Grauen Frau
sehen oder die Anwesenheit des
eingemauerten Mädchens spüren.
Die Ausstellungen im Gefängnis
und im Festsaal des Gutshauses
präsentieren das Leben auf Torpa,
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Utforska Torpa med cykel

Hela Torpa-Hofsnäsområdet bjuder
dig på natur, kultur, aktiviteter och
lokala smaker.
Ett hett tips är att utforska området
på cykel. Då tar du dig lätt fram
mellan Torpa och Hofsnäs herrgård
och kanske gör ett stopp för bad
längs vägen.

flickan som murades in levande i
väggen.
Under sin 600-åriga historia har
Torpa Stenhus aldrig sålts för pengar utan hela tiden skiftats genom
arv. De släktnamn som förekommer
i ägarlängden är Knutsson, Stenbock, Sparre, Sjöblad och Zethelius.
Nuvarande ägare är Pehr Zethelius.
Han är sonsons sonsons sonsons
dotterdotters sonsons sondotters
dottersons son till Stenhusets byggherre Arvid Knutsson.
Torpa stenhus idag är ett av
våra mest välbesökta platser med
sjönära boende och god mat.
Förläng din upplevelse genom att
boka övernattning i någon av de
omkringliggande byggnaderna. När
du har vaknat kan du promenera

hier gibt es auch ein Geschäft mit
Handarbeitsprodukten. Wenn Sie
das Leben auf Torpa am eigenen
Leib erleben möchten, empfehlen
wir einen Besuch der Mittelaltertage im Juli mit einer Übernachtung
in einer der am See gelegenen
Unterkünften oder einen Besuch
des Schlosscafés und Restaurants
im Garten des Lagerhauses aus
dem 18. Jahrhundert. Die Menüs
werden von den Jahreszeiten und
der hundert Jahre langen Jagdtradition des Schlosses inspiriert.
Die gesamte Region um Torpa und
Hofsnäs erwarten Sie mit Natur,
Kultur, Aktivitäten und lokalen
Köstlichkeiten.
Torpa stenhus - History,
mystery, and nature

Surrounded by water, tree-lined
paths, and deer enclosures is Torpa Stenhus which, with its unique
architecture and beautiful interiors,
is one of Sweden’s best preserved

vandringslederna i naturreservatet
Torpanäset och besöka flera intressanta sevärdheter. Torpa slottscafé
och restaurang är beläget i gårdens
gamla 1700-tals magasin. Menyn
inspireras av säsongens råvaror och
slottets hundraåriga jakttraditioner.
Gården har ett eget hjorthägn så
tyngdpunkten ligger ofta på vilt. Vill
du själv prova på medeltidslivet på
Torpa så rekommenderas ett besök
under Medeltidsdagarna i juli, då
fylls hela området av gycklare,
hantverkare, riddare och bågskyttar. Torpaslottsteater är också ett
mycket populärt
årligt inslag sommartid, de uppför olika
föreställningar med
historiska teman.

manors from the 16th century.
The estate is privately owned, with
the same family of owners since
the end of the 15th century. The
long history comes back to life on
guided walks through the castle.
King Gustav Vasa proposed to the
16-year-old Katarina Stenbock
here. And if you’re lucky, you may
get a glimpse of the Grey Wife or
sense the presence of the walled-in girl, two local guests from
another time. The exhibitions in
the building’s prison and banquet
hall are about life at Torpa, and in
the castle there’s also a craft shop.
If you want to try life at Torpa for
yourself, we recommend a visit to
the Medieval Days in July, with an
overnight stay in one of the lakeside accommodations and food at
Torpa castle café and restaurant,
located in the farm’s former warehouse from the 18th century. The
whole Torpa-Hofsnäs area offers
you nature, culture and activities.

Berättarstig kring
bruket i Strömsfors
Ta en promenad längs
berättarstigen kring
Strömsfors bruk. Bruket
är ett av få brukssamhällen i Västra Götaland och
är en del av den svenska
industrihistorien.
Vattnet som källa till kraft är en stor
anledning till varför industrin place-

Strömsfors mill town

Walk along the storytelling
trail at Strömsfors mill. The
mill is a piece of Swedish industrial history. The available water
as a source of power was one of
the major reasons for this area
becoming an industrial centre. The
old brick buildings are architecturally stunning. Nowadays you
can hire the buildings for events
and parties. The storytelling trail
describes the buildings and history

rades här vid ån Assman. De gamla
byggnaderna är av tegel och har
en vacker arkitektur. Idag arrangeras evenemang och privata fester i
byggnaden som går att hyra.
Spana in ståtlig villa
Berättarstigen består av 11 skyltar
som beskriver området och historien. Värt att nämna är ståtliga Villa

of the area. Parking is available at
the entrance by the large information board where you can find out
more information about the walk.
Industriegemeinde

Strömsfors

Genießen Sie einen Spaziergang auf dem Erzählerweg
in der Nähe der Hütte Strömsfors. Die Hütte ist ein Teil der
schwedischen Industriegeschichte.
Die Möglichkeit für die Verwendu-

Strömsfors som inte går att missa!
Villan är ett unikt hotell och mötesplats. Parkering finns vid infarten vid
den stora informationstavlan där du
hittar mer information om promenaden.

ng von Wasserkraft war einer der
Hauptgründe, warum die Hütte
genau hier gebaut wurde. Die alten Backsteingebäude haben eine
hübsche Architektur. Heute kann
man die Gebäude für Feste und
Veranstaltungen mieten. Auf dem
Berättarstig (Erzählerweg) werden
die Gebäude und ihre Geschichte
erläutert. Sie finden Parkmöglichkeiten bei der Einfahrt und auf der
großen Informationstafel finden Sie
Details zum Spaziergang.
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Gräne gruva – en
friluftsupplevelse
fylld med historia
På vägen mellan Svenljunga och Ullared, en liten bit från väg 154 ligger
Gräne Gruva. Här bröts
fältspat och kvarts från
1899 till 1932. Nu hittar
du här ett vackert friluftsområde som har fått nytt
liv tack vare eldsjälar och
ideella krafter.
I gruvan hackade kvinnor och barn
rent malmen och delade den i mindre bitar. Den kördes sedan med en
skottkärra av trä till en ränna som
ledde ner malmen till vagnar, som
drogs vidare av hästar. Malmen var
på väg till kusten i Falkenberg och
drogs därför av hästarna ett par
kilometer till järnvägen där malmen
lastades om till tåg som gick mellan
Limmareds glasbruk och hamnen i
Falkenberg. Järnvägen spelade en
stor roll för gruvans verksamhet och
transportering av trävaror i området. Från hamnen skickades sedan
malmen vidare till porslinsindustrin i
Tyskland.
I gruvan fanns även en ovanlig
radioaktiv malm som heter Euxenit.
Euxeniten maldes man ner till pulver
som sedan syddes in i speciella
dukar, så kallade radiumdukar. Dukarna sades kunna lindra smärtor
och bota reumatism.
Från fältspat till gruvtroll
Idag slingrar sig två vandringsleder
i gruvans område och en tredje är i
planeringsstadiet. Här upplever du
naturen samtidigt som du hittar spår
från historien som går att läsa om
på skyltar längs lederna.
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Du kan du se rännet där malmen
forslades ner till vagnarna och
vandringsleden leder dig sedan
vidare på den gamla banvallen där
järnvägen tidigare gick.
Vandringslederna är grusbelagda
vilket gör att de har en hög tillgänglighet och det finns flera rastplatser
utplacerade längs vägarna.
Vacker utsikt över sjön
Den kortare leden som är 1,8
kilometer slingrar sig hela vägen
upp till toppen av berget ovanför
gruvan. Här har du vacker utsikt
över sjön.
Den längre leden är på 3,6 kilometer och går över bron där du kan
stanna till och sitta ner och njuta av
naturen. Här finns också grillplats,
vindskydd och en trollstig där liten
som stor kan leta efter gruvtrollen
som gömmer sig.
Gräne gruva drivs och anläggs
av ideella krafter tillsammans med
markägaren Kinds skogar och olika
bidragsgivare.

Malm, kvarts, fältspat vad är det?
Malm är mineraler, bergarter
eller andra delar av berggrunden eller lösa jordlager som
kan användas för utvinning av
metaller eller andra värdefulla
ämnen. Bara mineraler eller
bergarter som innehåller ett
värdefullt ämne i tillräckligt
hög koncentration som gör
den ekonomisk lönsam får
kallas malm.
Kvarts är ett mineral som
används i glas- och porslinstillverkning och är en utav de
viktigaste ingredienserna i
keramik glasyr.
Fältspat är jordskorpans
vanligaste mineral och finns i
bergarterna granit och gnejs.
Ungefär 40 % av jordskorpan
består av fältspat. Fältspaten
används vid glas- och keramik
framställning.

Gräne Gruva – a
much-loved outdoor
experience, full of history

A short distance into the forest
along the road between Ullared
and Svenljunga (the 154 road)
you’ll find the historic mine of
Gräne Gruva. Nowadays it has
a beautiful outdoor area with
hiking trails of 1.8 km and 3.6 km
length, which have several benches and tables. At the centre of
the mine you’ll find a barbecuing
area and from here there’s a shorter trail that’s adapted for children,
the Magic Path, where small mine
trolls are hiding. At the beginning
of the 20th century, feldspar and
quartz, which were used for porcelain production, were mined here
and then transported to the coast
by railway, which ran right by the
mine in those days. The ore was

then shipped to Germany. There
was also a radioactive ore found
here, called Euxenite. Euxenite was
ground down into powder and
sewn into special cloths, radium
cloths. The cloths were said to
be able to reduce pain and cure
rheumatism.

Die Grube in Gräne
– ein geschichtsträchtiges Erlebnis im
Freien

Ein kurzes Stück in den Wald hinein, entlang der Straße zwischen
Ullared und Svenljunga (Straße
154) finden Sie die historische
Grube Gräne. Sie ist heutzutage
ein hübsches Erholungsgebiet mit
einem 1,8 km und einem 3,6 km
langen Wanderweg, die über mehrere Picknickstellen mit Sitzbänken

und Tischen verfügen. Im Zentrum
der Grube liegt ein Grillplatz
und hier beginnt der kinderfreundliche und etwas kürzere Weg
„Trollstigen“, entlang dessen sich
der Grubentroll versteckt. Anfang
des 20. Jahrhunderts wurde hier
Feldspat und Quarz abgebaut, die
zur Porzellanherstellung verwendet
wurden. Sie wurden per Eisenbahn, die zu der Zeit direkt an der
Grube entlanglief, von der Grube
zur Küste transportiert. Das Erz
wurde dann nach Deutschland
verfrachtet. Hier kam auch ein
ungewöhnliches radioaktives
Erz vor, das Euxenit. Das Euxenit
wurde zu Pulver gemahlen und in
spezielle Tücher verwoben, sogenannte Radiumtücher. Die Tücher
wurden verwendet, um Schmerzen
zu mindern und Rheumatismus zu
heilen.
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Upptäck
Sjuhäradsbygden
med audioguide

STAY/WOHNEN

I vårt område finns
många intressanta
platser att uppleva.

Upptäck berättelsen om
Opensten, vad är egentligen
en förläggare och vad betyder
Tranemo? Lär dig om detta och
mycket mer med Audioguider.
Med audioguider blir du på ett
spännande och lättillgängligt
sätt guidad i omgivningarna
kring Tranemo, Ulricehamn,
Borås, Herrljunga och Svenljunga. Här finns totalt ett
nittiotal sevärdheter och platser
som du kan lyssna på och lära
dig mer om när du är ute och
cyklar eller vandrar. Du lyssnar
på varje guidepunkt var och en
för sig genom att enkelt scanna
in QR- koden med din mobil.
QR-koderna sitter på en skylt
vid de olika besöksmålen som
dessutom ofta ligger i närheten
av en cykel- eller vandringsled.
Om du har iPhone finns QRkod läsare direkt i din kamera
och för Android kan du kostnadsfritt ladda ner en QR- kod
läsare i Google Play.

We’re sorry, but
we promise to get
better!

In this text we describe our
audio guides, which are currently only available in Swedish.
We are working on the translation of audio guides and hope
to be able to offer you a guide
in your language during your
next visit.

Es tut uns leid, aber
wir geloben Besserung!

In diesem Text berichten
wir von unseren Audioguides, die derzeit leider nur auf
Schwedisch verfügbar sind. Wir
arbeiten an der Übersetzung
von Audioguides und hoffen,
Ihnen bei Ihrem nächsten
Besuch einen Guide in Ihrer
Sprache anbieten zu können.
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Hotell
Fridas Hotell och Bistro

Willéns väg 5, 51433 tranemo.
Kontakt: 076-1076802.
• www.fridashotellochbistro.se.

Ett äkta gästgiveri
Stanna till hos Hemma på
Klev, ett äkta gästgiveri.

Ätradalens dalgång är en resväg
fylld med historia. Kanske skulle det
vara praktiskt att staten, idag liksom
då, pekade ut platser där mat- och
övernattningsmöjligheter skulle
vara placerade. För precis så var
det förr i tiden. Redan vid mitten av
1500-talet utfärdade kung Erik XIV
en lag som reglerade skyldigheter för
tavernor som var tvungna att erbjuda
skjuts-hästar, mat, dryck och hö till
hästarna. År 1615 bestämdes det
att alla häradshövdingar skulle se till
att det fanns gästgiverier utmed alla
landsvägar med 1,5 mils mellanrum.
Klevs Gästgivargård räknas som en

Stop at ‘Hemma på
Klev’, an authentic inn

In the middle of the 16th
century, King Erik XIV of Sweden
decided that according to law there
should be taverns along routes,
offering food and drink and carriage horses. It was decided that the
distance between the taverns should
be a maximum of 15 km. Klev’s inn
is considered to be one of Sweden’s
oldest and the buildings are protected
by the Swedish state. Today, the restaurant and accommodation in these
historic premises are run by Åsa and
Janne. Just beside is a nature reserve
with short hiking trails.

av de äldsta i Sverige och det mest
fantastiska är att byggnaderna fortfarande är så välbevarade. Så pass att
Länsstyrelsen har kulturminnesmärkt
dem. Idag hittar du Åsa och Janne
i gästgiveriets anrika byggnader.
De erbjuder som förr både mat och
övernattning, fast med lite bekvämare
sängar. I en sidobyggnad till gästgiveriet driver naturskyddsföreningen sin
verksamhet med sommaröppen lanthandel och tradionella högtidsfiranden. Ovanför gästgiveribyggnaderna
ligger Klevabergs
naturreservat där det
finns utkiksplats och
kortare vandringsleder.

Entdecken Sie Gastfreundschaft bei „Hemma
på Klev”

Mitte des 16. Jahrhunderts bestimmte der damalige König Erik
XIV per Gesetz, dass es entlang der
Fahrtwege Tavernen geben muss,
die Essen, Getränke und Pferde zum
Transport anbieten. Später wurde entschieden, dass der Abstand
zwischen den Tavernen maximal 15
Kilometer betragen darf. Das Gasthaus Klev gilt als eines der ältesten
in Schweden und die Gebäude sind
als Kulturerbe vom Staat geschützt.
Heute betreiben Åsa und Janne die
Wirtschaft in den geschichtsträchtigen
Gebäuden.

Påarps Gårdshotell
Påarps Gård 1, 512 95 Håcksvik
Kontakt: 0325-530 11
• www.paarpsgard.se
Villa Strömsfors
Villa Strömsfors 1, 512 92 Svenljunga
Kontakt: 010-161 89 89
• www.villastromsfors.se

Bed & breakfast

Stugor & rum
Cottages • Hütten

Ferien Schweden
Dammsbacka, 514 93 Ambjörnarp
Kontakt: 070-672 94 83
• www.ferienschweden.se
Förläggargården Lerbäcksbyn
Lerbäcksbo Överbyn,
512 62 Östra Frölunda
Kontakt: 0325-303 03
• www.lerbacksbyn.se
Haganäs Fiskecamp
Läggaredsvägen 1, 512 76 Hillared
Kontakt: 070-572 10 48
Facebook: @haganasfiskecamp
Katarinas Stuguthyrning
Mellangården, Snarås, 514 91 Tranemo
Kontakt: 070-570 63 98
• www.snaras.se
Kinds Golfklubb
Strömsfors Åstarp, 512 93 Svenljunga
Kontakt: 0325-61 80 45
• www.kindsgk.se
Limmareds säteri
514 50 Limmared, Tel 070-256 35 19.
www.limmaredssateri.se.

Erikson Cottage
Lindås 8, 514 55 Ljungsarp
Kontakt: 070-630 26 96
• www.eriksoncottage.com

Lockryds stugby
Lockryd, 512 91 Sexdrega
Kontakt: 076-210 55 55
• www.lockrydsstugby.se

Hofsnäs Lilla Sjöstuga
Hofnäs, 514 52 Länghem
Kontakt: 0325-403 21
• www.hofsnas.se

Lilla Hotellet
Järnvägsgatan 14, 514 33 Tranemo Kontakt: 070-325 94 51
• www.lillahotellettranemo.com

Jörgens restaurang och pensionat
Torggatan 7, 512 50 Svenljunga
Kontakt: 0325-61 11 48

Lägenhet i Ambjörnarps missionshus
Lidavägen 12, 514 93 Ambjörnarp
Kontakt: 070-621 66 30
• www.ambjornarpsmissionshus.se

Kålgårdsstugan
Grimstorpet 1, 514 95 Grimsås.
Kontakt: 0730-67 44 45.
• www.grimstorpet.se
Mandys Inn
Mjöbäcks Prästgård 1, 512 65 Mjöbäck
Kontakt: 070-325 14 80
• www.mandysdiner.se

Sovsal

Dormitory • Schlafsaal
Moga Fritid
Simmaregatan, 512 54 Svenljunga
Kontakt: 0325-181 92
• www.svenljunga.se

Malsbo stugor, Bo på lantgård
Malsbo 1, 514 93 Ambjörnarp
Kontakt: 070-688 74 86
• www.malsbogard-stugor.se
Påarps Gård
Påarps Gård 1, 512 95 Håcksvik
Kontakt: 0325-530 11
• www.paarpsgard.se
Sjötofta Fritid
Sävshult, 514 94 Sjötofta
Kontakt: 070-73 01 629
Facebook: sjotoftafritid
Torpa gård
Torpa, 514 52 Länghem
Kontakt: 076-882 17 97
• www.torpastenhus.se

Ågården
Ågården, 512 61 Kalv
Kontakt: 073-818 17 10
E-post: mariaborvall@hotmail.
com

Camping &
ställplats

Camper area • Stellplatz
Haganäs Ställplats
Läggaredsvägen 1, 512 76 Hillared
Kontakt: 070-572 10 48
Facebook: @haganasfiskecamp
Hofsnäs herrgård ställplats
514 52 Länghem. Tel 0325-40321.
www.hofsnas.se
Holsljunga Camping
Fridolfs väg 3, 512 64 Holsljunga
Kontakt: 070-969 62 60
• www.holsljungacamping.se
Kalvs familjecamping
Kyrkbyn, 512 61 Kalv
Kontakt: 0325-512 58
• www.kalvscamping.se
Kroksjöns fiskecamp
Kroksjön 1, 514 35 Tranemo
Kontakt: 0325-769 44
• www.kroksjon.com
Moga Fritid Ställplatser & Stugor
Simmaregatan, 512 54 Svenljunga
Kontakt: 0325-181 92
• www.svenljunga.se
Sjötofta fritid ställplats
Sävshult, 514 94 Sjötofta.
Facebook: sjotoftafritid.
Överlida camping
Holsljungavägen, 512 60 Överlida
Kontakt: 0325-324 39
• www.overlidacamping.se

Vandrarhem
Hostel • Herberge

Kalvs skolhus
Kyrkbyn, 512 61 Kalv
Kontakt: 073- 057 27 35
• www.kalvsskolhus.se
Backa Loge
Övre Backa 1, 512 61 Kalv
070-453 93 39
• www.backaloge.se
Hemma på Klev
Klevsgatan 1 512 61 Mårdaklev
Kontakt: 070-605 22 64
• www.hemmapaklev.se
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Där ord möter vatten

Biograf
med 90
år på
nacken
På Teaterbiografen har
filmsugna välkomnats i
över 90 år och visst är det
något speciellt med att se
film just på bio.

En himmelsblå mötesplats
vid Tranemosjöns strand.
Centralen har ordet och
vattnet som röd tråd.
Centralen är ett samarbete mellan
kommunen, näringslivet och föreningen Centralen.

rad spännande aktiviteter, föreläsningar, konstprojekt året om.
För att se vad som är på gång
titta gärna på deras Facebooksida.
Precis utanför Centralen går promenadstråket Tranemosjön runt och
cykellederna Sjuhäradsrundan och
Ätradalsleden.

Infopoint i huset
Kommunen äger huset och driver
biblioteket och Info-point. I huset
finns även Fridas hotell och bistro.
Föreningen Centralen fyller huset
med innehåll och arrangerar en

Torget är husets hjärta
Byggnaden är omkring 1 500
kvadratmeter stor. Det Gröna
torget, husets hjärta, är en plats för
samvaro. På torget strålar alla delar
av huset samman. Till torget flyttar

Centralen – A sky-blue
meeting place on the
shores of Lake Tranemo

on there, please take a look at
their Facebook page. Just outside
Centralen is a walking path the
goes around the Tranemo lake, as
well as the Sjuhäradsrundan bike
trail and the Ätradalsleden trail.

Centralen is a partnership between
the local authority, local industries,
and the Centralen association. The
local authority owns the building
and runs the library and Info-point.
Fridas Hotell & Bistro are also
based here. The Centralen association makes sure there’s always
lots going on in the building and
arranges a lot of exciting activities,
lectures, art projects and more, all
year round. To see what’s going
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Centralen – Ein himmelsblauer Treffpunkt
am Strand des Tranemosees.

Die Initiative Centralen entstand
aus der Zusammenarbeit zwischen
der Kommune, dem Handel und
dem Verein Centralen. Die Kom-

biblioteket ut sina boklådor och
tidskrifter, där kan man slå sig ner
med sin fika från bistron.
Högläsning
På torget går det att göra musikframträdande, ha föredrag och
anordna högläsning. Flera platsspecifika konstverk finns att beskåda i
huset, ett exempel
är bäcken i Andrummet där ordet
och vattnet vävs
samman.

mune besitzt das Haus und verwaltet die Bücherei und den Infopoint.
Im gleichen Haus befindet sich
Fridas Hotel und Bistro. Der Verein
Centralen organisiert ganzjährig
eine Reihe spannender Aktivitäten,
Vorlesungen, Kunstprojekte und
vieles mehr. Weitere Informationen
über aktuelle Events finden Sie
auf der Facebookseite. Vor der
Haustür gehen der Wanderweg
rund um den Tranemosee, sowie
die Fahrradwege Sjuhäradsrunde
und der Ätradalweg vorbei.

Sjunk ner i din biografstol, bunkra
upp med popcorn och luta dig
tillbaka. Teaterbiografen drivs av en
ideell förening och blir du medlem
får du både möjlighet att gå på
speciella filmvisningar och schyssta
erbjudanden på biosnacks.
Salongen har stor duk och riktigt
bekväma stolar. Här erbjuds en
förstklassig bio-upplevelse vilket inte
är så konstigt eftersom bioengagemanget i Svenljunga alltid varit
stort.
Elin Johansson drivande
Redan på 20-talet började Svenljunga sin filmhistoria, då på
Svenljunga hotell. Drivande var
Elin Johansson som arrenderade hotellet. Utvecklingen krävde
mer utrustning och 1935 tog Elin
beslutet att bygga sin egen biograf,

Movie time at Teaterbiografen, Svenljunga’s cultural centre

Svenljunga’s Teaterbiografen dates
back to the 1920’s. The current
cinema was inaugurated in 1936,
and not long after the cinema
opened, Ingemar Johansson, a
young lad who loved film, was on
site and helped with everything
you can imagine. Ingemar then
ran Teaterbiografen until 2011
when the Svenljunga Folkets Hus
Förening association - which runs

Teaterbiografen som invigdes i
februari 1936. Den filmintresserade
pojken Ingemar Jansson började tidigt hjälpa till på biografen med allt
från att sälja sötsaker, riva biljetter
och hålla ordning och reda. När
den ordinarie biomaskinisten fick
inkallelseorder vid andra världskrigets början fick Ingemar, då 16 år

the cinema today - took over operations. The cinema offers a large
screen and comfortable chairs and
your film experience will feature a
strong influence of Swedish cinema culture and history.

Lust auf einen Kinofilm? Dann kommen
Sie zum Teaterbiografen in Svenljungas Kulturhus

Das Kino in Svenljunga gab es
schon in den 1920er Jahren.
1936 wurde das heutige Kino

gammal, ta över ansvaret för det
svåra jobbet att köra projektorn.
1960 tog Ingemar formellt över
Teaterbiografen och drev den tills
2001. Ingemar gick
bort 2020 och var
en betydelsefull person för Svenljungas
kulturliv.

eingeweiht und es dauerte nicht
lange bis der filminteressierte
Junge Ingemar Johansson ein täglicher Gast war, der bei allem half,
was im Hause anstand. Ingemar
betrieb den Teaterbiografen bis
2011. Anschließend übernahm
der Verein Svenljunga Folkets Hus
den Betrieb und leitet das Kino bis
heute. Das Kino hat eine große
Leinwand und bequeme Stühle.
Tauchen Sie ein in die schwedische
Kinokultur mit einem Hauch von
Geschichte.
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TIPS
Cykel- och vandringsleder
Cykelled, Sjuhäradsrundan, 15 mil
Cykla genom Sjuhärad i omväxlande natur, genom landsbygd
och stad, med god mat och boenden av olika slag.
• www.sjuharadsrundan.se
Cykelled, Ätradalsleden, 19,7 mil
Cykla från Falkenberg till Falköping genom Svenljunga och
Tranemo. Leden går genom öppna landskap, milsvida skogar och
nära vatten. Cykelleden bjuder också på kulturupplevelser. Sträckan är totalt 197 km, 146 km på banvall, resten
på naturskön landsväg. • www.ätradalsleden.se
Vandringsled, Jälmåleden 3,5 mil
Leden följer den slingrande ån och rundar två sjöar. Med 13 broar
över Jälmån är det lätt att korta av sträckan.
• www.svenljungatranemo.se
Såken Runt, 1,8 mil
En naturskön, ganska kuperad vandringsled runt sjön Såken.
Leden är en rundslinga med varierad terräng som passerar
flera fina utsiktsplatser och gamla torp.
• www.svenljungatranemo.se

Tips for cycling or hiking trails
Around Sjuhärad Cycle path, 150 km
Cycle through Sjuhärad in diverse scenery, through villages and towns,
with good food, and accommodation of different types.
• www.sjuharadsrundan.se
Ätradal’s Trail Cycle path, 197 km
Cycle from Falkenberg to Falköping through Svenljunga and Tranemo.
The trail passes through open landscape, forest, lakes and cultural
encounters. The stretch is 197 km in total, 146 km on railway
embankment and the rest down naturally beautiful country lanes.
• www.ätradalsleden.se
Around Såken, 18 km
A scenic, and quite hilly hiking trail round Lake Såken. The trail is a loop
of varied terrain passing several beautiful viewpoints and old crofts.
• www.svenljungatranemo.se
Cycle and hike in Sjuhärad
Collection page for cycle and hiking paths in Sjuhärad.
• www.outdoorsjuharad.se
You will find more trails on www.svenljungatranemo.se

Cykla och Vandra i Sjuhärad
Samlingssida för cykel- och vandringsleder i Sjuhärad.
• www.outdoorsjuharad.se
Fler leder hittar du på www.svenljungatranemo.se

Tipps für Fahrrad- und Wanderwege

Cykeluthyrning

Fahrradweg Sjuhäradsrundan, 150 km
Radeln Sie durch die abwechslungsreiche Natur des Gebietes Sjuhärad,
durch Landschaft und Stadt, mit ausgezeichnetem Essen und
verschiedenen Unterkünften entlang der Fahrt.
• www.sjuharadsrundan.se

Bike rentals • Fahrradverleih
Siggesbergs Loppis
Håskavägen 5, 512 95 Håcksvik
Kontakt: 076-808 17 84 • www.hacksvik.se
Tranemo Turistinformation, Glasets Hus
Östra Järnvägsgatan 2, 514 41 Limmared
Kontakt: 0325-57 60 30 • www.glasetshuslimmared.se
Alternative to Cycling - rent a Trolley!
Pedal a trolley in Ambjörnarp, stop a while and
picnic and bathe at the rest spot.
• www.ambjörnarp.se/dressin

Eine Alternative zum Fahrrad - Mieten Sie
eine Draisine!
Unternehmen Sie einen Draisinen-Ausflug ab
Ambjörnarp. Gönnen Sie sich unterwegs beim
Rastplatz eine Pause mit einem erfrischenden
Bad. • www.ambjörnarp.se/dressin
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Cykelköket i Uddebo, Uddebo
Väveriet, 514 92 Uddebo
Kontakt: 070-336 67 66 • www.uddebo.se

Alternativ till cykeln
– hyr en dressin

Fahrradweg Ätradalsleden, 197 km
Radeln Sie ab Falkenberg, durch Svenljunga und Tranemo, nach
Falköping. Der Weg mit reichen Kulturerlebnissen führt durch offene
Landschaft, Wälder und an Seen vorbei. Insgesamt ist die Strecke
197 km lang. 146 km führen entlang eines Bahndammes, die restliche
Strecke auf naturschönen Landstrassen. • www.ätradalsleden.se
Wanderweg Såken Runt, 18 km
Ein naturschöner, ziemlich hügeliger Wanderweg um den See Såken
herum. Der Rundwanderweg führt durch abwechslungsreiches Gelände
und an mehreren schönen Aussichtsplätzen sowie an Hütten einstiger
Kleinbauern vorbei. • www.svenljungatranemo.se
Fahrradfahren und Wandern im Gebiet Sjuhärad
Webseite für Fahrrad- und Wanderwege im Gebiet Sjuhärad.
• www.outdoorsjuharad.se
Weitere Wege sind auf der Webseite www.svenljungatranemo.se
ersichtlich.

Trampa dressin på gamla järnvägen mellan Ambjörnarp och
Sjötofta. Stanna till och fika och bada vid rastplatsen vid
Holmåkra.
Kontakt: 073-589 87 33 • www.ambjörnarp.se/dressin
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Mer information på www.svenljungatranemo.se

Kanotuthyrare Svenljunga
Canoe rentals • Kanuverleih

Alvhaga Vildmark
Alvhaga 104, 310 62 Fegen
Kontakt: 0346-610 00 • www.fegen.nu
Fegenkiosken
Uhlabovägen 1, 311 52 Fegen
Kontakt: 0346-611 95 • www.fegenkiosken.se
Haganäs Kanotuthyrning
Läggaredsvägen 1, 512 76 Hillared
Kontakt: 070-572 10 48
Facebook.com/haganasfiskecamp

fortsättning kanotuthyrare i Tranemo:
Outdoorsupport
Hofsnäs herrgård, 51452 Länghem,
Kontakt: 070-2775364.
Pia Haglund
Gisslarp, Nordebro, 514 54 Nittorp
Kontakt: 070-377 32 59 • www.absolutnatur.se

Canoeing

Påarps Gård
Påarps Gård 1, 512 95 Håcksvik
Kontakt: 0325-530 11, 070-665 30 11 • www.paarpsgard.se

Do you enjoy gliding along on the water in a canoe or
kayak? Then you have come to the right place. Here
there are beautiful canoe-friendly waters, and several
operators who will help you realise your plans. In the
south part of Svenljunga in the Fegen area, you will find
a number of wind shelters and campsites where you can
spend the night when you buy a camping voucher for our
canoe system.
More information is available on
www.svenljungatranemo.se

Siggesbergs loppis
Håskavägen 5, 512 95 Håcksvik
Kontakt: 076-808 17 84 • www.hacksvik.se

Paddeln

Kalvs familjecamping
Kyrkbyn, 512 61 Kalv
Kontakt: 0325-512 58 • www.kalvscamping.se

T Gustafssons Kanotcentral
Gunnarpsvägen 6, 512 61 Kalv
Kontakt: 070-622 33 65 • www.kanotikalv4u.se

Kanotuthyrare Tranemo
Canoe rentals • Kanuverleih

Gula huset Uddebo
Långgatan 26, 514 92 Uddebo.
Kontakt: 073-9916938. • www.uddebo.se.
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I Svenljunga och Tranemo finns sjöar och vattendrag av skiftande karaktär och storlek som erbjuder
mycket fint fiske. Fiskekort för de flesta fiskevårdsområden finns att köpa online på ifiske.se. I vår
fiskebroschyr får du information om alla fiskevårdsområden i Svenljunga och Tranemo kommuner.

In Svenljunga and Tranemo there are lakes and waterways of
varying character and size which offer very fine fishing. Fishing
cards can be bought online ifiske.se. You will find all the information in our fishing brochure.

Förutom våra vackra vatten har vi flera aktörer
som specialiserat sig på fiskeupplevelser

Rainbow trout fishing in Faxsjön
South of Svenljunga, lies Faxssjön, a lake surrounded by extraordinarily beautiful countryside. You can catch rainbow trout of
high quality here. Around the lake there are several jetties and
options for boat hire. One jetty is adapted for the handicapped
with a wheelchair ramp and guardrail.
Fishing experiences at Kroksjön Fishing Camp
Handicap-friendly fishing camp, open April to November. There
are two lakes, one with natural stock and one with imported
rainbow salmon and trout.
Trout in Ätran
Experience exciting, unique trout fishing in Ätran’s flowing water!
It offers limited exclusive fishing. Book your place online!
Tailor-made fishing package at Påarp’s farm
Professionals at fishing experiences! Here you can tailormake
your fishing experience. Also on offer are rainbow trout in Lake
Gårdsjon.

Regnbågsfiske i Faxsjön
Söder om Svenljunga, ligger Faxsjön, en sjö
omringad av oerhört vacker natur. Här kan
du fånga regnbågar av hög klass. Runt sjön
finns flera bryggor och möjlighet att
hyra båt. En brygga är handikappsanpassad
med rullstolsramp och skyddsräcke.
• www.broedringen.se

Gillar du att glida fram på vattnet i en kanot eller kajak?
Då har du kommit rätt. Här finns paddlingsvänliga vatten.
I södra delen av Svenljunga, i Fegenområdet, hittar du
flertalet vindskydd och lägerplatser som du kan övernatta
på när du köper en lägerkupong i deras kanotsystem.

Gleiten Sie gerne in einem Kanu oder Kajak still über
das Wasser? Dann sind Sie am richtigen Ort. Hier gibt
es hübsche, paddelfreundliche Gewässer und mehrere
Betriebe, welche gerne bei der Verwirklichung Ihrer
Pläne behilflich sind. Im südlichen Teil von Svenljunga, im
Gebiet Fegen, stehen mehrere Windschutzhütten und
Lagerplätze zur Verfügung, wo Sie, falls Sie Coupons für
unser Kanusystem bezogen haben, übernachten können.
Weitere Informationen sind auf der Webseite
www.svenljungatranemo.se

Fishing

Fiskeupplevelser på Kroksjöns Fiskecamp
Handikappvänlig fiskecamp, öppen aprilnovember. Här finns två sjöar, en med
naturligt bestånd och en med inplanterad
regnbågslax och öring.
Kontakt: 0325-769 44 • www.kroksjon.com
Öringfiske i Ätran
Upplev spännande, unikt öringfiske i Ätrans
strömmande vatten! Här erbjuds begränsat
exklusivt fiske. Boka din plats online!
• www.projektatranoring.se
Skräddarsydda fiskepaket på Påarps gård
Proffs på fiskeupplevelser!
Här kan du skräddarsy din fiskeupplevelse.
Här erbjuds också regnbågsfiske i Gårdsjön.
Kontakt: 0325-530 11 • www.paarpsgard.se

Tips for fishing experiences

Angeln
In Svenljunga und Tranemo bieten Seen und andere Gewässer
mit unterschiedlichen Charakteren und Grössen ausgezeichnete
Angelmöglichkeiten. Angelscheine können in online ifiske.se. In
unserer Angelbroschüre finden Sie sämtliche Informationen.

Tipps für Angelerlebnisse
Regenbogenforellenangeln im See Faxsjön
Südlich von Svenljunga liegt der See Faxsjön, welcher von
wunderschöner Natur umrahmt wird. Hier können Sie
erstklassige Regenbogenforellen angeln. Um den See herum
stehen mehrere Anlegestellen zur Verfügung, und Boote
können gemietet werden. Eine der Anlegestellen ist mit einer
Rollstuhlrampe und einem Geländer ausgerüstet und ist
somit angepasst für Besucher mit körperlicher Behinderung.
Angelerlebnisse bei Kroksjöns Fiskecamp
Behindertengerechter Angel- und Campingplatz, geöffnet
zwischen April und November. Hier gibt es zwei Seen, einer
davon mit natürlichem Bestand und einer mit implantiertem
Bestand von Forellen und Regenbogenforellen.
Forellenangeln im Fluss Ätran
Erleben Sie spannendes und einzigartiges Forellenangeln im
strömenden Wasser des Flusses Ätran! Hier wird begrenztes
und exklusives Angeln angeboten. Buchen Sie Ihren Platz
online!
Individuelle Angelpakete auf dem Hof Påarps Gård
Profis für Angelerlebnisse! Hier werden Ihren Bedürfnissen und
Wünschen angepasste Anglerpakete angeboten. Zum Angebot
gehört auch Regenbogenforellenangeln im See Gårdsjön.
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Jaga Hunting • Jagen
Hässelås vilt
Hässelås Övregården 1, 514 91 Tranemo
Kontakt: 070-327 06 86 • www.jagahjort.se
Limmareds säteri
Limmared säteri, 514 50 Limmared
Kontakt: 070-216 83 85 • www.limmaredssateri.se
Karsbo Hjort
Karsbo 1, 512 63 Östra Frölunda
Kontakt: 079-340 39 21
Facebook: @karsbohjort • www.karsbo-hjort.se

Hälsa Wellness • Wohlbefinden
Massagerummet
Hunnabo, Björkkulla, 514 93 Ambjörnarp
Kontakt: 070-576 03 52 • www.spa-ambjornarp.com
Moga Fritid Simhall
Simmaregatan, 512 54 Svenljunga
Kontakt: 0325-181 92 • www.svenljunga.se/mogafrititd
Relaxen
Boråsvägen 7A, 512 53 Svenljunga
Kontakt: 0325-61 19 92 • www.relaxensvenljunga.com
Sana Vita Helhetsterapi. Väveriet,
Kilavägen 11, 51492 Uddebo.
www.sanavita.se.
Tranemo Simhall
Limmaredsvägen 2, 514 32 Tranemo
Kontakt: 0325-57 64 50 • www.tranemo.se

Natureservat

Nature reserves • Naturreservate
Fegen naturreservat • www.visitfegen.se

Rida Horse riding • Reiten

Klevs naturreservat • www.svenljungatranemo.se

Roasjö Islandshästar
Roasjö Lilla Apelnäs Eriksås 1, 512 92, Svenljunga
Kontakt: 0325-62 20 95 • www.rih.p.se

Skårtebo naturreservat • www.svenljungatranemo.se

Ryasjö Hästgård
Ryasjö Gård 1, 512 91 Sexdrega
Kontakt: 0325-62 30 44, 073-930 97 98
• www.ryasjohastgard.blogspot.se
Trollyckans Gård
Mårtenstorp Lyckan, 512 93 Svenljunga
Kontakt: 070-922 59 13 • www.trollyckansgard.se

Golf
Spela golf på Kinds GK:s natursköna 18-håls bana. Vid
banan slingrar sig vattendraget Assman vilken ger en
extra utmaning.
Kinds Golfklubb
Strömfors Åstarp, 512 93 Svenljunga

Fegen – som
gjort för äventyr

Komosse naturreservat • www.svenljungatranemo.se
Torpa - Hofsnäs naturreservat • www.svenljungatranemo.se

I naturreservatet Fegen möter
Västsverige Småland.
Här finns vandrings- och cykelleder men framförallt sjöar och vattendrag som är perfekta för
paddling.
I området finns flera anlagda lägerplatser, en
del med vindskydd. Här finns dessutom vandrarhem, camping, hotell, restaurang, café och livsmedelsbutik, perfekt för att själv
kunna paketera sin egen upplevelse. På Fegens webbsida hittar
du all information och kontakter
till företagen i området.

Kontakt: 0325-61 80 45 • www.kindsgk.se

Play golf

at Kind Golf Club’s scenic 18-hole course. The Assman
stream winds through the course, creating a challenge.

Spielen Sie Golf

auf dem naturschönen 18-Loch Platz des Golfklubs Kinds
GK. Am Platz führt der Fluss Assman vorbei, welcher eine
Herausforderung sein kann. • www.kindsgk.se

28

The Fegen area

In the Fegen nature
reserve, there are hiking
and cycling trails, but it’s most
known for its lakes and waterways,
perfect for paddling. There are
also several camping spots in the
area, some with windbreaks. There
is also a youth hostel, campsite,
hotel, restaurant, cafe and general

store. On Fegen’s website, you
can find all the information and
contact details you need for the
local companies.

Fegen und die
Umgebung

Im Naturreservat Fegen
findet man Wander- und Fahrradwege und vor allem Seen und

Wasserwege, die sich perfekt zum
Paddeln eignen. Es gibt außerdem
viele Zeltplätze, einige davon mit
Windschutz. Außerdem gibt es ein
Wanderheim, einen Campingplatz, ein Hotel, Restaurant, Café
und ein Lebensmittelgeschäft.
Sie finden alle Informationen
und Kontaktangaben auf Fegens
Webseite.
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Vinteraktiviteter
Även under vintersäsongen finns goda förutsättningar till friluftsliv i Tranemo och Svenljunga. På Hagatorpet finns en av södra Sveriges bästa konstsnöanläggningar med stor
spårvariation och fina träningsmöjligheter för både elit och motion. Självklart passar
anläggningen även för dig som bara vill njuta av naturen, ta en fikapaus eller grilla korv.
När vintern är som bäst går det också utmärkt att åka längdskidor på natursnö,
på elljusspår eller öppen mosse, Bohestra mosse är ett bra exempel.
Vintern bjuder på så mycket mer; skridskor på sjö eller i ishall eller varför inte en ridtur i
snöklätt landskap.

Isfiske

Winter

Here winter offers great possibilities for outdoor
life. At Hagatorpet, is one of Sweden’s best artificial snow facilities for elite, exercise and those
of you who want to enjoy the countryside. When
winter is at its peak there is nothing better than to
cross-country ski on natural snow, on lit tracks or
open frozen wetland, Bohestra mosse is a perfect
example. And winter offers more; skating on the
lake or an ice-rink or why not a horse riding trek.

Winter

Hier bietet der Winter tolle Möglichkeiten für
Freizeitaktivitäten. Bei Hagatorpet befindet sich
Schwedens beste Kunstschneeanlage für Spitzenund Freizeit-sportler, sowie auch für Liebhaber der
Natur. Bei guten Winterverhältnissen kann man
auch auf Naturschnee Langlaufen, auf beleuchteten Skiloipen oder in weitläufigen Moorgebieten,
wie beispielsweise Bohestra Mosse. Auch weitere
Aktivitäten sind im Winter möglich: Schlittschuhlaufen auf dem See oder in der Eishalle.
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En favoritaktivitet för både liten och stor när temperaturen faller är isfiske. Många av sjöarna i området
är mindre vilket gör att vattnet fryser snabbt. När ni
ger er ut på isen är det viktigt att tänka på säkerhet.
Isdubbar som är lättillgängliga och
att aldrig fiska ensam är två måsten!
Vid isfiske används ofta två olika
metoder, ismete eller pimpel.

Ice fishing

Kanonsnö ger
lång skidsäsong
Friluftsområdet Hagatorpet är en anläggning som
inbjuder till aktivitet och
sport.

One of Sweden’s favourite winter activities for both
young and old is ice fishing. Many of the lakes in
our area are small, so they freeze over quickly. When
you go on the ice, it is important to keep safety in
mind! Easily accessible ice picks are a must, and
you should never go fishing alone! There are two
different methods of ice fishing: pike fishing or ice
hole fishing.

Hagatorpet ligger bara ett stenkast
från centrala Tranemo. Vintertid är
Hagatorpet en av södra Sveriges bästa
konstsnöanläggningar.
Tack vare snökanonerna kan det
under vintertid erbjudas skidåkning på

Eisangeln

Hagatorpet outdoor activity area is
a facility with lots of activities and
sports on offer. It’s just a stone’s
throw from central Tranemo. In
winter, Hagatorpet is one of southern
Sweden’s best artificial snow facilities.
The ski tracks are suitable for elite
athletes as well as regular people

Eine schwedische Lieblingsbeschäftigung für Groß
und Klein im Winter ist Eisangeln. Viele der Seen
in unserer Gegend sind klein, sodass sie schnell
zufrieren. Wenn Sie sich auf das Eis begeben, ist es
wichtig, an die Sicherheit zu denken! Leicht zugängliche Eispickel sind ein Muss, und Sie sollten nie
allein angeln gehen!

Go cross-country skiing
at Hagatorpet

flera preparerade spår av olika längd
och karaktär. Det gör att de passar
elitåkaren såväl som motionären och
barnfamiljen.
Hagatorpet erbjuder även pulkabackar och grillstugor, här kan du lätt
tillbringa hela dagen. Kanske avsluta
med bastu och dusch i Hagatorpets
fritidsstuga. Vissa dagar finns servering
som drivs av föreningslivet.

who enjoy exercise, and also families
with children. Hagatorpet also has
slopes for sledging and cabins where
you can barbecue food, so you can
easily spend the whole day here.

Langskilaufen in Hagatorp

Das Freizeitgebiet Hagatorp bietet zahlreiche Aktivitäten

Vår, sommar och höst är du välkommen för löpning, vandring och
cykling. Det finns ett utomhusgym och
du kan att åka inlines och rullskidor
på asfalterat spår.
Eller varför inte prova
orientering eller bara
njuta av vindsus och
fågelsång.

und Sportmöglichkeiten. Es liegt
nur einen Steinwurf von Tranemo
entfernt. Im Winter bietet Hagatorp
eine der besten Kunstschneeanlagen
in Südschweden. Die Loipen eignen
sich für professionelle Sportler, sowie
Freizeitenthusiasten und Familien mit
Kindern. In Hagatorp gibt es außerdem Schlittenhügel und Grillhütten;
hier kann man leicht einen ganzen
Tag draußen verbringen!
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SHOPPA

SHOPPING/EINKAUFEN

Bageri

Bakery • Bäckerei
Bageriet i Överlida
Skenevägen 4, 51260 Överlida, 0731405939
Bröt surdegsbageri och café
Kilavägen 11, 514 92 Uddebo.
Kontakt: 0733-58 65 22, • www.bröt.se.
Femobla Bageri och konditori
Kindsvägen 6, 512 50 Svenljunga, Facebook: @ femoblabageri

Fyndlagret
Limmaredsvägen 32, 514 32 Tranemo
Kontakt: 0325-728 00 • www.fyndlagret.se

Gårdsbutiker

Hantverk & secondhand

Happy Homes - Bloms färg & måleri
Prästagärdet 2, 512 53 Svenljunga
Kontakt: 0325-121 60 • www.happyhomes.se/svenljunga

Algutstorps potatis
Algutstorp, 514 91 Tranemo
Kontakt: 070-548 54 99 • www.algutstorpspotatis.se

Antikrundan Limmared, 13 butiker
Storgatan, 514 41 Limmared
Kontakt: 070-531 18 03 • www.ilimmared.se

Nyansa
Limmaredsvägen 2, 514 32 Tranemo
Kontakt: 0325-762 46 • www.nyansa.se

Ammamossens Gårdsprodukter
Klägghult 2, 512 61 Svenljunga
Kontakt: 072-333 90 75
Facebook: konsthantverkstorget.se

Butik Värdefullt
Storgatan 15, 514 33 Tranemo
Kontakt: 076-643 07 83
Facebook: @butikenvardefullt

Björnhyltans Trädgård
Hunnabo, 514 93 Ambjörnarp
Kontakt: 073-845 57 77 • www.bjornhyltans.se

Butik Återbruk
Storgatan 70, 514 41 Limmared
Kontakt: 0325-781 00 • www.latnet.se

Hofsnäs lilla Saluhall
Hofsnäs, 514 52 Länghem
Kontakt: 0325-403 21 • www.hofsnas.se

Gamla Ting
Ulricehamnsvägen 16, 514 60 Dalstorp
Kontakt: 0321-603 03
Facebook: @gamlating

Skene Järn Svenljunga
Brogatan 6, 512 50 Svenljunga
Kontakt: 0325-100 30 • www.skenejarn.se/svenljunga
SusAnn’s Blommor & Presenter
Ternoffs väg 2, 512 60 Överlida
Kontakt: 0325-321 00 • www.susannsblommor.se
Svenljunga Handelsträdgård
Kontakt: 0325-61 19 67
• www.svenljungahandelstradgard.se
Svenljunga Såg & Motortjänst
Nylännesgatan 14, 512 53 Svenljunga
Kontakt: 0325-121 50 • www.sagochmotortjanst.se

Rural shops • Hofladen

Joarsbo naturprodukter
Joarsbo, 512 61 Kalv
Kontakt: 070-252 11 70 • www.joarsbo.com
Karsbo Hjort
Karsbo 1, 512 63 Östra Frölunda
Kontakt: 079-340 39 21
Facebook: @karsbohjort
www.karsbo-hjort.webnode.se

Flickorna i köket
Åsalund Hasselbacken, 512 90 Hillared.
Kontakt: 072-540 35 10. • www.flickornaikoket.se

Tranemo Blomsterhandel
Lövstagatan 4, 514 33 Tranemo
Kontakt: 0325-700 65
Facebook: @tranemoblomsterhandel

Grimsås surdegsbageri och café,
Sorgatan 13, 514 70 Grimsås. Kontakt: 070-946 69 55
Facebook: grimsås surdegsbagerie och cafe.

Tranemo Färghus
Tåstarpsgatan 9, 514 32 Tranemo
Kontakt: 0325-700 05 • www.tranemofarghus.se

Hus & hem

Tyg & Tråd
Lövstagatan 3, 514 33 Tranemo
Kontakt: 070-423 88 04 • www.tygochtrad.com

Revesjö gårdsmejeri
Revesjö Katrineberg 2, 512 94 Svenljunga
Kontakt: 073-615 45 98
• www.revesjo.com

Mode & skönhet

Småbrukets gårdsbutik
Långgatan 24, 514 92 Uddebo
Kontakt: 0765-757471
• www.smabruket.com.

House & home • Haus & Heim
Ablomsterdesign
Nittorpsvägen 4, 514 60 Dalstorp
Kontakt: 070-837 32 53
Ateljé Matilda
Storgatan 16, 514 33 Tranemo
Kontakt: 0325-702 45 • www.fotografmatilda.se
Audio video
Lövstagatan 1, 514 33 Tranemo
Kontakt: 0325-700 41 • www.audiovideo.se
Blomsterträdgården
Väg 27 Lockryd, 512 91 Sexdrega
Kontakt: 033-340 11 10 • www.blomstertradgarden.se
Cramers Blommor
Annebergsvägen 2, 512 90 Hillared
Kontakt: 033-282 21 22 • www.cramersblommor.se
Elbyrån
Brogatan 12, 514 33 Tranemo
Kontakt: 0325-701 49 • www.elbyrantranemo.se
ELON Viggos Hushållsmaskiner
Prästagärdet 4, 512 53 Svenljunga
Kontakt: 0325-121 20
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Fashion & beauty • Mode & Schönheit
Ekdahls
Boråsvägen 10, 514 44 Länghem
Kontakt: 0325-470 50 • www.ekdahls.nu

Limmareds Säteri
Limmareds säteri 1, 514 50 Limmared
Kontakt: 0325-719 18, 070-256 35 19
• www.limmaredssateri.se

Torpa hjort & vilt
Torpa, 514 52 Länghem
Kontakt: 033-28 12 70 • www.torpastenhus.se

Crafts & secondhand • Handwerk & Secondhand

Gold City - Gräne Gård
Gräne Gård 1, 512 64 Holsljunga
Kontakt: 070-799 52 72 • www.goldcity.se
Hantverkarna på Hofsnäs
Hofsnäs, 514 52 Länghem • www.gammelgardenhofsnas.se
Hantverkarna på Torpa
Torpa, 514 52 Länghem
Kontakt: 033-28 12 70 • www.torpastenhus.se
Siggeberg loppis
Håskavägen 5, 512 95 Håcksvik
Kontakt: 076-808 17 84 • www.hacksvik.se
Slöjdhuset 49
Kindsvägen 2, 512 50 Svenljunga
Kontakt: 072-307 10 49
Facebook: @slojdhuset.svenljunga
Tranans café & second hand
Storgatan 16, 514 33 Tranemo
Kontakt: 0325-61 21 66
• www.svenskakyrkan.se/kind
Vintagebutiken Ateljé Annorlunda
Boråsvägen 10, 512 50 Svenljunga
Facebook: @vintagebutikenateljeannorlunda

He & She
512 50 Svenljunga
Lockryd Center, Riksväg 27, 512 91 Sexdrega
Kontakt: 033-28 20 25 • www.butikheandshe.se
Matina’s closet
Storgatan 44, 514 41 Limmared
Kontakt: 070-522 65 13 Facebook: @mastrandmark
Netshirt Group
Storgatan 16, 514 33 Tranemo
Kontakt: 0325-20 20 40 • www.netshirt.se
Team Sportia
Storgatan 21, 514 33 Tranemo
Kontakt: 0325-701 90 • www.teamsportia.se
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Prunkande
trädgårdar
Björnhyltans Trädgårdmed fokus på det ekologiska ätbara odlandet.

Vägen går längs dammen, så
öppnar sig skogen och Björnhyltan
blir synlig.
Vackra stengärdsgårdar omgärdar åkrar och ängar där grönsaker
odlas och får betar.
Det sägs att ett av torpen på
gårdens ägor en gång i tiden hade
Ambjörnarps vackraste trädgård.
Här bor Peder och Lotta Wendefors
som idag driver gårdsbutik med de
grönsaker, örter och blommor säsongen bjuder på. Här finns också
några lokalt producerade produkter som örtsalter, saft, marmelad,
honung, rapsolja och schweizermandel.
Men Björnhyltan är mer än så.
Här kan du njuta av den underbara
miljön i växthusets Livsrum, dofta i
örtagården och bland blommorna,
vandra en kulturstig och inspireras
av odlingar och utställningar. Du
kan även delta i olika föredrag och
kurser kring ekologi och odling.

Fagerås påskliljor – en
storslagen upplevelse
Det är svårt att föreställa sig om
du inte har sett det, två miljoner
blommande påskliljor! Gula, vita,
orange, vem anade att narcisser
fanns i sådan variation? Blomsterprakten i Fagerås är känt för sina
påskliljor och det är en unik upplevelse. Under den korta säsongen
som pågår mellan april och maj
brukar det komma flera tusen besö-
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kare. Påskliljorna är planterade på
cirka 12 tunnland, vilket motsvarar
48 500 m²! Det är en underbart
vacker miljö med vårens nyutspruckna lövträd, vitsippor, en glittrande
damm, fågelkvitter och nektardoften
som gör både humlor och turister
yra av vårkänslor. Fagerås drivs av
ideella krafter och en liten inträdesavgift tas tacksamt emot. Ett våffelcafé är öppet vissa dagar, det går
också bra att ta med egen picknick.
I slutet av maj brukar påskliljorna
vissna ner, men då är Rhododendron på väg att slå ut i blom och
det är också värt ett besök. På
hemsidan finns blomningsprognos,
så att du kan pricka in bästa tid för

ditt besök. Fagerås ligger utanför
Sjötofta, ett litet samhälle söder om
Tranemo.
– Alla människor vet hur påskliljor ser ut. Det är mängden av blommor som ger effekt. Den känslan
går inte att föreställa sig, säger Arne
Andersson, grundare av Fagerås.

Grimstorpet – trägård
med allt för den intresserade
På Grimstorpets Trädgård och
Belysning är det Angelie och Claes
som hälsar välkomna. Här finns,
förutom en vacker och mångfacet-
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terad besöksträdgård, hjälp att få
för dig som är trädgårdsintresserad
men inte vill göra allt själv.
Grimstorpet ligger utanför samhället Grimsås, på denna vackra
gård med anor från 1750-talet
hittar du en trädgård uppdelad i
flera olika rum.
Barockträdgården med lingonhäckar och porlande springvattenbrunn, Eklunden med pioner och
olika perenner utmed en skogsstig

Luxurious Gardens
Björnhyltans Trädgård
Here you can enjoy the
wonderful environment in the greenhouse’s Living Room, experience
the scents of the herb garden and
the flowers, walk along paths with
cultural sights, and be inspired by
plantations and exhibitions.
Fagerås daffodils – A floral experience on a huge scale. It’s hard
to imagine it, if you haven’t seen
it, two million daffodils in bloom!
Yellow, white, orange, who could
have guessed that daffodils came
in such a variety of colours? The
season is short, between April
and May. There are about 12
acres planted with daffodils! A
wonderful experience with the
spring’s newly-sprouted deciduous
trees, white anemones, a glittering pond, birds chirping and the
scent of nectar that makes both
bumblebees and tourists dizzy with
feelings of spring.
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är exempel på rum i trädgården.
Frukt- och bärlunden, Rosengången, Cottage Garden med grönsaker
och blommor i en skön förening
runt orangeriet är ytterligare exempel på rum. Runt trädgården strövar bland annat får och hästar. Det
erbjuds även intressanta kurser och
evenemang på Grimstorpet ibland.
Förläng din upplevelse och stanna
över natten i den nyrenoverade,
mysiga Kålgårdsstugan.

Grimstorpet – Gardens that are
open to visitors - with everything
for horticulturalists. At this beautiful
farm, dating back to the 1750’s,
you’ll find a garden divided into
several different areas. You’ll see
sheep, horses, and more strolling
around the gardens. If you want to
spend the night, the newly-renovated Kålgårdstugan is available
for booking.

Prachtvolle Gärten
Björnhyltans Garten –
Hier kann man die angenehme Atmosphäre im Gewächshaus
Livsrum (Lebensraum) genießen,
den Duft des Kräutergartens und
der Blumen, oder einen Spaziergang auf dem Kulturweg machen
und sich von dem Anbau und den
Ausstellungen inspirieren lassen.
Die Narzissen von Fagerås – ein
fantastisches Blumenerlebnis Man
kann es sich kaum vorstellen,
wenn man es nicht mit eigenen

Fagerås

Björnhyltan

Grimstorpet

Augen gesehen hat: Zwei Millionen blühende Narzissen! Gelb,
weiß und orange – wussten Sie,
dass es Narzissen in so vielen
Variationen gibt? Die Blütenpracht kann man von April bis Mai
bewundern und die Narzissen sind
auf ca. 12 „Tonnenland“ angepflanzt, das entspricht etwa 48.500
m2! Verpassen Sie nicht dieses
wunderbare Naturerlebnis mit
Laubbäumen in jungem Grün, Vogelgezwitscher und dem Duft von
Nektar, der sowohl den Hummeln,
als auch den Touristen wahre Frühlingsgefühle verschafft.
Grimstorpet – Traumhafte Gartenanlage für alle Pflanzenliebhaber
Auf diesem schönen Hof aus den
1750er Jahren finden Sie einen
Garten, der in verschiedene Abschnitte aufgeteilt ist. Rund um den
Garten grasen Pferde und Schafe.
Wenn Sie über Nacht bleiben
möchten, können Sie die frisch
renovierte Kålgårdsstuga mieten.

Sie finden Neuigkeiten und Informationen
auf den Webseiten der Veranstalter
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EVENEMANG

SVENLJUNGA
OCH TRANEMO

EVENT/VERANSTALTUNGEN

2020 – året blev inte
som vi tänkt oss
Årligen återkommande evenemang, såsom
festivaler, marknader, konserter och teaterföreställningar ställdes in. Med erfarenheterna från
coronaåret i färskt minne är vi inte längre säkra
på hur det blir.
Här tipsar vi om de evenemang som vi tror
och hoppas ska bli till nöje för alla med reservation för ändringar.
Löpande uppdateringar av informationen finner du på evenemangsarragörernas egna webbsidor och
genom att scanna QR-koden här.

July
• Singalong on the square, Svenljunga
• Medieval days at Torpa stenhus,
Länghem
• Antique week, Limmared
August
• Texas days, Svenljunga
• Torpa castle theatre, Länghem
• The day of food, at Hofsnäs, Länghem
September
• The summer finale, Tranemo
Continuous updates of the
information can be found on the
event organisers’ own websites

Fler evenemang och
vad som händer
just nu hittar du på:
More events and what is happening right now can
be found at:
Mehr Veranstaltungen und was gerade jetzt passiert finden Sie auf:

www.svenljungatranemo.se
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Juli
• Allsång på torget, Svenljunga
• Medeltidsdagar på Torpa stenhus,
Länghem
• Antikveckan, Limmared
Augusti
• Texasdagarna, Svenljunga
• Torpa slottsteater, Länghem
• Matens dag på Hofsnäs, Länghem
September
• Sommarfinalen, Tranemo

Juli
• Sommarfinalen, Tranemo Lieder
und Gesang auf dem Platz,
Svenljunga
• Mittelaltertage im Steinhaus Torpa,
Länghem
• Antikwoche, Limmared
August
• Texastage, Svenljunga
• Schlosstheater Torpa, Länghem
• Kulinariktag Hofsnäs, Länghem
September
• Sommarfinale, Tranemo
Sie finden Neuigkeiten und Informationen
auf den Webseiten der Veranstalter

TURISTINFORMATION
Svenljunga Turistinformation
Kinnagatan 2, Svenljunga
Kontakt: 0325-180 00
turistbyra@svenljunga.se
• www.svenljunga.se

Tranemo Turistinformation

Kontakt: 0325-57 60 30
turistbyra@tranemo.se • www.svenljungatranemo.se

TURISTINFORMATION – sommaröppet
FIA Fegen Inspiration Area 			
Uhlabovägen 1, Fegen
Kontakt: 070-298 44 35 • www.visitfegen.se

Infopoints

Medeltidsdagarna, juli

Centralen 			Tranemo
Glasets hus 			
Limmared
Hofsnäs saluhall			
Länghem
Holsljunga camping 		
Holsljunga
Kalvs Familjecamping 		
Kalv 		
Kroksjöns fiskecamp 		
Tranemo
Limmareds säteri 		
Limmared
Torpa Stenhus			Länghem

www.glasetshuslimmared.se
0325-66 00 60
www.hofsnas.se 			
0325-403 21
www.holsljungacamping.se
070-969 62 60
www.kalvscamping.se 		
0325-512 58
www.kroksjon.com 		
0325-769 44
www.limmaredssateri.se 		
070-256 35 19
www.torpastenhus.se		033-281 270
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