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Läs mer om
Trivselbygden på
trivselbygden.se

I gränslandet mellan Halland, Småland och Västergötland ligger det vackra området
Trivselbygden. Det fantastiska landskapet med sina många glittrande djupblåa sjöar,
lummiga lövskogar och rödfärgade smultronängar, ger hem åt mängder av djur och växter
– stora som små. Stundom tonar gammal gran- och tallskog upp sig med sina karakteristiska
mossmattor och fantastiska sommardoft. I nästa andetag förändras landskapsbilden och
bördiga åkrar och ängar med odlingsrösen och vilda blommor dominerar.
Överallt hittar du små och lite större fiskrika sjöar,
insprängda i skogen som glittrande pärlor. Tillsammans med Ätrans blåa vatten, som lugnt och
stilla slingrar sig söderut genom dalgången, är detta
ett paradis för såväl vandrare och fågelskådare
– som för paddlare och fiskeentusiaster!
När du vistas i Trivselbygden står du ständigt
på krigshistorisk mark. Här gick i svunna tider riksgränsen mellan det då danska Halland och Sverige
och månget blodigt slag utkämpades längs gräsen,
innan den slutliga freden kom. Periodvis var området så illa krigsdrabbat och skövlat, att nära 90 % av
gårdarna var befriade från att betala skatt. Idag ser vi
spåren av krigen i form av gamla förskansningar, fallna
fornborgar och utmärkande gränsstenar, för att nämna
några exempel. Kulturminnesmärkena och de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna ligger tätt och väntar på att få berätta sin spännande historia för just dig.

Smultronställen
SOM VÄNTAR PÅ ATT UPPTÄCKAS

Foto Lina Efraimsson

Forntida gravplatser, runstenar, odlingsrösen och
långa stenmurar ger också naturmiljön sin särpräglade
genuinitet.
Vi vågar påstå att här finns ett smultronställe för alla:
på land eller till sjöss, på en modern anläggning eller i
en glänta i skogen. Här finns platserna som kommer att
beröra just ditt hjärta – här börjar din resa!

T U R I S T I N F O R M AT I O N

Tack vare att Trivselbygden innefattar byar från tre olika kommuner, har du därmed ett flertal turistbyråer
att vända dig till för mer information och en förbättrad semesterupplevelse.
SVENLJUNGA:

MARK:

FA LK E N B E RG:

FEGEN:

0 32 5 - 18 3 07

0320 - 21 81 0 0

0 3 4 6 - 8 8 61 0 0

070 -29 84 435

K I N N A G ATA N 2 ,

B O R Å S VÄG EN 4 0,

H O L G E R S G A T A N 7,

U H L A B O VÄG E N 1,

512 51 S V E N L J U N G A

5 11 5 4 K I N N A

3 11 3 4 F A L K E N B E R G

3 11 5 2 F E G E N

Området har även lokala ”infopoints” där du också kan få goda tips och råd.
Foto Andreas Björklund
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Vandra

Ä LV S E R E D
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I VACKRA TRIVSELBYGDEN

Vandringsleden
Östdanmark

K A LV

6

Övre Backa 1, 512 61 Kalv
Utgår från natursköna Backa Loge, längs sjön
Fegens vackra kant och ut i den närliggande
vildmarken. Vackert och rofyllt i omväxlande
natur med bad, kost- och logimöjligheter i
anslutning. Sträckor om 2,5, 5 och 7,5 km.

Ålarp, 311 63 Älvsered
070-34 12 580
gransleden.se

Oavsett om du tillhör dem som självklart bokar in en rad aktiviteter på din semester,
eller om du söker stillhet för återhämtning och reflektion, kan det göra under för
kropp och själ att spendera några timmar ute i Trivselbygdens vackra strövområden.
Stigarna och lederna är olika utformade, går genom skogar och längs sjöar, över
historiskt spännande marker och till vackra utsiktsplatser. Du kan vandra på vägar,
skogsstigar, i bergig eller platt terräng- valen är helt dina egna.

Leden startar vid ”Hättesten” i Ålarp. Stenen
är en forntida gränsmarkering mellan det
tidigare danska Halland och Sverige. Här kan
du vandra på historisk mark på en av Hallands
absolut vackraste leder! Vandringen passerar
genom storskog, förbi bäckar, sjöar och mossar
med spångade stigar. Längs leden finns fem
geocacher gömda och här står också 35 skyltar
som berättar om historiska händelser som
ägt rum längs leden. Två alternativa vägar; en
rundslinga om 9 km och en A till B slinga på
17 km finns. Mat, fika och härliga bad finns att
njuta av i närheten av leden.

Gemensamt för våra leder är att de är skyltade eller beskrivna i etapper,
och på flera av dem finns bord och bänkar för vila och umgänge. Varför inte
ta med picknickkorgen och äta lunchen i det fria?!
Mer information, kartor och broschyrer över området, hittar ni hos
turistbyrån i Svenljunga, Falkenberg, Fegen och Kinna.

ÖX ABÄCK
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Utgår från valfri kyrka i Kindaholm:
Mårdaklev, Kalv, Håcksvik
eller Östra Frölunda.

ÖSTR A FRÖLUNDA

1

Kurirleden

På historisk mark, i en sagolik natur, vandrar
du helt i eget tempo mellan de fyra kyrkorna i
Kindaholm. Pilgrimsleden är väl uppmärkt med
röda vägvisare och är ca 44 km lång. Vandringen
går på stigar och mindre vägar med låg trafik och
de hänförande vackra platserna avlöser varandra
längs vägen. Leden kan påbörjas vid vilken som
helst av de fyra kyrkorna, eller vid något av de
intilliggande besöksmålen. Mat, fika, boende och
svalkande bad återfinns längs sträckan.

Koordinater: 57.335661, 13.0331103
Vandringsled, 50 km lång, som går mellan
Kindahus i Östra Frölunda och Örestens
fästning i Marks kommun. För 600-700 år
sedan skall detta ha varit en väg där
kurirerna red med post mellan de båda
fästena. OBS! Bitvis dåligt underhåll och
bristande skyltning.
Foto Madeleine Redman

HOLSLJUNGA
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Vandra genom
fantastiska skogar
och längs spegelblanka sjöar i ditt
eget tempo.

Gräne Gruva
Gräne Gruva 1, 512 64 Holsljunga
I området kring Gräne Gruva finns flera vandringsleder. Led nr 1 är 1800 meter och går upp till toppen
av gruvberget. Det finns rastbord både på toppen av berget och utmed leden. Båda rastplatserna
har en fantastisk utsikt över sjön Hallången. Led 2 är 3 600 meter och går först utmed den gamla
järnvägsbanken och över bron, för att sedan svänga norrut mot getryggar, dödisgropar, vattenlås och
andra sevärdheter för att sedan vända tillbaka till gruvan.
Led nr 3 går från parkeringen går den norrut upp till södra delen av Holsjön sedan förbi Fäxhults Hälsokälla,
förbi Fäxhults Grotta för att mynna ut vid vår Rododendronpark. Rododendronparken har nu ca 500 buskar
som vi hoppas skall blomma i maj-juni, sätt dig gärna och meditera vid någon av de 3 dammarna.
Vid vår grillplats har vi ett tak som väder och vindskydd. Där i närheten ligger även vår populära Trollstig
med Gruvtrollet Gruve, med angränsande lekområde och som vi dessutom håller på att utöka.
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N AT U R & F R I L U F T S L I V

Pilgrimsleden

Med start vid Hagavallen utgår fem mycket
fina motionsspår som sköts av Öxabäcks VIK.
Spåren är mellan 1,6 och 13 km långa och
går genom vacker natur och förbi Öxasjöns
djupblå vatten. Slingan på 1,6 km är upplyst.
HOLSLJUNGA
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Två promenadslingor intill glittrande Holsjön,
med utgångspunkt från Holsljunga Camping
& Café. Slingorna är 1,8 och 2,8 km långa
och omgivningen lämnar inte mycket mer att
önska. Längs stigen finns flera rastplatser och
även några motionsredskap.
HÅCKSVIK
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Påarps Gård
Påarps Gård 1, 512 95 Håcksvik
Från Påarps Gårds fantastiska läge utgår flera
vandringslingor av varierande längd, bland
annat den kända ”Bondemilen”. Oavsett val av
sträcka går du alltjämt i en slående vacker natur
med ängar, skogar och vattendrag längs din väg.

Klevs Naturreservat
- Naturstig Klevaberg
Klevs Gästgiveri, 512 62 Mårdaklev
I det vackra naturreservatet finns ett myller av
stigar med fina informationsskyltar på svenska,
tyska och engelska. Texter och bilder berättar
om områdets spännande krigshistoria och
om växt-och djurarter som lever där. Stigarna
går genom trolska skogar och gläntor, uppför
branter och invid fornlämningar. Platsen var
länge ett av Sveriges sydligaste försvarsfästen
och här har många blodiga slag utkämpats!
Svindlande trätrappa i berget leder upp till
utsiktsplats med hänförande utsikt. Fikabord,
café, hembygdsmuseum, hantverksbutik samt
B&B och kvällsrestaurang finns på området.

Näset
Fridolfs väg 3, 512 64 Holsljunga

MÅRDAKLEV

5

Motionsspår
vid Öxasjön
Öxavallsvägen 10, 511 95 Öxabäck

KINDAHOLM

4

Backa vandringsleder

HÅCKSVIK

10

Kisteberget
vandringsled
Kör från Håcksvik mot Sjötofta.
Efter 1 km stanna bilen vid en mindre
blå skylt som pekar mot en skogsväg.
Ta sikte på de blåmarkerade stolparna i 1,5 km
och ett äventyr väntar vid Kisteberget. Se mer
information under Se & Göra/kultur/Kisteberget.
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Trivselbygden
– en enda stor
cykelpark!

11

Pyttebaneleden

KINDAHOLM

15

44 km

Sträckan går mellan Älvsered och Ullared, på
gammal banvall med hårt packat grus. Leden
är lättcyklad och ca 15 km lång, med tre
rastplatser och flera intressanta informations
skyltar längs vägen. Emellanåt följer den
vackra Högvadsån och erbjuder både motion,
vackra vyer och stilla natur. Mat, bad och
boendemöjligheter finns i nära anslutning.

Utgår ifrån valfri kyrka i Kindaholm: Mårdaklev,
Kalv, Håcksvik eller Östra Frölunda. På historisk
mark, i ett omväxlande landskap, cyklar du
helt i eget tempo mellan de fyra kyrkorna i
Kindaholm. Pilgrimsleden är väl uppmärkt med
röda vägvisare och är ca 44 km lång. Färden
går på stigar och mindre vägar med låg trafik,
genom lummiga bokskogar och böljande
jordbruksbygder. Leden kan påbörjas vid vilken
som helst av de fyra kyrkorna, eller vid något av
de intilliggande besöksmålen. Mat, fika, boende
och svalkande bad återfinns på sträckan.
En led rik på kulturella lämningar!

HOL SL JUNGA – ÖVERLIDA
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Pyttebaneleden
8 km
Sträckan mellan Holsljunga och Överlida har
under hösten 2021 och våren 2022 renoverats
och grusats upp till en cykelbana. Sträckningen
kommer att skyltas som Pyttebaneleden lagom
till invigningen under juni månad. Informationsskyltar om sevärdheter utmed banan kommer
dock att dröja till nästa år. Nämnas kan dock att
en rastplats kommer att anläggas vid bron över
Hiån ungefär efter halva sträckan. Där kommer
även en renoverad motordressin att placeras på
några slipers och en liten bit räls.

Ö S T R A F R Ö LU N DA – H ÅC K S V I K– K A LV– M Å R DA K L E V

16

Rundslinga mellan byarna: Östra Frölunda,
Håcksvik, Kalv och Mårdaklev. Utgår
från- och slutar vid - Östra Frölunda kyrka.
Kindaholmsturen går på grusvägar och mindre
asfaltsvägar och naturen är ständigt skiftande
med lövskogar, vattendrag, granskogar och
ängsmarker om vartannat. Här är terrängen
relativt platt och området är lugnt och vackert.
Boende, café, butik, svalkande bad och en
mängd kulturella besöksmål, finns längs
sträckan. Två naturreservat finns också nära.
En cykeltur med möjlighet till eftertanke
och sinnesro. Cyklas efter etappbeskrivning.

Holsljungaturen
52 km
Turen går på grusvägar och mindre landsvägar
i ett varierande landskap. Bitvis tonar
storskogen upp sig, för att sedan övergå
i öppna jordbrukslandskap med bördiga
marker och blåa vattendrag. Omväxlande
plant och backigt. Längs turen finns
övernattningsmöjligheter och möjlighet till
lättare förtäring och ett dopp i det blå! Cyklas
efter karta med utförliga etappbeskrivningar.

Cykla dig stark
OCH ROFYLLD I SOMMAR!
Hela Trivselbygden består av ett myller av småvägar och stigar och
erbjuder såväl den vane som nybörjarcyklisten många spännande
vägval. Trivselbygdens lokalisation innebär att inkörsporten till tre olika
landskap, ligger inom cykelavstånd. Kartor finns att hämta på våra
turistbyråer i närområdet, både i Marks kommun, Svenljunga kommun
och Falkenbergs kommun. Trafiken är i regel liten eller obefintlig och
med en bra karta blir hela Trivselbygden en enda stor cykelpark!

Foto Martin Ivarsson
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N AT U R & F R I L U F T S L I V

FA LKÖ PI N G – FA LK E N B E RG
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Ätradalsleden

Kindaholmsturen
47 km

SVENLJUNGA–HOLSLJUNGA

13

Pilgrimsleden

15 km

TORESTORP- ÄLEKULL A- ÖX ABÄCK

17

Torestorpsturerna
41 km/20 km
Cykelleden startar i Torestorp. På små vägar
tar du dig fram i vacker natur med gammal
jordbruksbygd och djupa skogar. Du cyklar till
största delen på små grus- eller asfaltsvägar
där trafiken nästan är obefintlig.

197 km
Milsvida skogar, öppna landskap och
bedövandevackra sjöar. Under dessa nära
20 mil, matas dina sinnen med minnen för livet.
Cykelleden går mellan Falköping och Falkenberg
och hela 146 km löper på bilfri banvall med hårt
packat grus. Sevärdheterna och de kulturella
lämningarna längs din väg är många, och kanske
hittar du just ditt favoritställe att övernatta och
tanka energi på. Gör en kort avstickare och hela
Trivselbygden ligger framför dig!

GODA TIPS OCH BR A K ARTOR FÖR
H Ä R L I G A C Y K E L U P P L E V E L S E R H I T TA R
D U H O S VÅ R A F I N A T U R I S T B Y R Å E R
O C H PÅ W E B B E N .
S V E N L J U N G AT R A N E M O. S E
FA LK E N B E RG . SE
UPPLEVMARK.COM
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K A LV

Läs mer om
Trivselbygdens
fiskevårdsområden
på ifiske.se

Fiska

20

21

NÄR STORFISKAR´N TALAR OM
HUR STORA FISKAR HAN FÅTT…

22

ÖS T R A FRÖ LU N DA - M Å R DA K L E VS F VO | V I TA S J Ö N F VO F | G R AVS J Ö N F VO F | H O L SL J U N G A F VO | ÖV E R L I DA

Fiskevårdsområdena består av föreningar som själva äger rätten till sina vatten och inom
föreningen beslutas om vilka regler som gäller i respektive fiskevårdsområde.
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Kalvs Familjecamping

HÅCKSVIK

Påarps Gård

Kyrkbyn, 512 61 Kalv
kalvscamping.se

Påarps Gård 1, 512 95 Håcksvik
paarpsgard.se

Uthyrning av båtar, kanoter, kajaker och
cyklar. Eget fiskrenseri med möjlighet till
frysutrymme under vistelsen. Husbåt med
övernattningsmöjligheter, från vilken fiske är
tillåtet. Mer information finns under: ”Boende”.
Försäljning av fiskekort och lägerplatskort.

Fiskeguidning, uthyrning av båtar, fiskeutrustning mm. Egen sjö med ädelfisk,
bland annat fina regnbågar. Transport till
och från olika fiskevatten. Anordnar även
fiskeevents. Försäljning av fiskekort.
Mer information finns under ”Boende”.

N AT U R & F R I L U F T S L I V

Holsljunga Camping
& Café

K A LV

25

Backa Loge
Övre Backa 1, 512 61 Kalv
backaloge.se
Fina fiskevatten intill. Uthyrning av kanoter,
SUP-brädor och roddbåt. Mer information
under ”Boende” och ”Restaurang & Café”.
ÖVERLIDA

26

Överlida FVO

Stockasjöarna

073-044 60 48
overlidafvo.se

Stockasjöarna, 511 95 Öxabäck
073-71 63 429, 070- 25 22 844

Våra sjöar är rika på mört, abborre och gädda.
Möjlighet att lägga i båtar finns och i Stora
Hallången finns även båt att låna. För mer
information, se vår hemsida eller ifiske.se.

Hos oss får du uppleva en förstklassig naturupplevelse med ett vackert strövområde
precis intill. Det vi erbjuder är två ”Put and
take”- sjöar, Lilla och Stora Stockasjön, med
bryggor anpassade för flugfiske. I våra sjöar
simmar regnbåge som håller den bästa
kvalitén, vissa med en vikt på uppemot 8 kg.
Mellan dina kast har du möjlighet att grilla
på någon av våra grillplatser, eller varför inte
boka vår grillkåta och säkra grillförhållandena.
Vi arrangerar även event där hela anläggningen
kan hyras och gästen kan även få maten
levererad. Besök gärna vår hemsida för
bokning och öppettider. Välkomna!

F VO | H Ö GS J Ö N S F VO | ÖX A BÄC K S F VO F | K A LVS F VO F | M O G A - A N N L A R P S F VO | H Ö GVA DSÅ N S F VO
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Båt och fiskekort ingår i hyran av stugan/huset
på gården. Mer info finns under: ”Boende”.

stockasjoarna.se | Stockasjöarna
info@stockasjoarna.se

F I S K E VÅ R D S O M R Å D E N S O M T I L L H Ö R T R I V S E L B YG D E N :

K A LV

HOLSLJUNGA

ÖX ABÄCK

På ifiske.se hittar du nödvändig information om alla Trivselbygdens fiskevårdsområden, var du köper
fiskekort, lägger i båten mm. Skulle något fiskevårdsområde inte vara inlagt på ifiske, ligger där en
hemsideadress där informationen finns. Det finns fantastiskt fina fiskebroschyrer och kartor på våra
turistbyråer, liksom hos några av områdets mindre turistinformationer och engagerade entreprenörer
- allt för att du skall känna dig trygg och välkommen här!
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Sävekulla 110, 311 63 Älvsered
0702-88 19 38
sävekulla.se

Uthyrning av roddbåtar, kanoter, kajaker,
samt SUP-Stand Up Paddle. Picknickkorg att
ta med på fisketuren finns att beställa i cafét.
Hjärtstartare finns tillgänglig. Försäljning
av fiskekort. Mer information finns under:
”Boende” och ”Restaurang & Café”.

Älskar du också att fiska?! Oberoende av om du gjort ett medvetet val eller om du
bara haft tur, kan vi inte annat än att gratulera- du har hamnat i helt rätt område!

Sävekullanaturnära boende

Joarsbo, 512 61 Kalv
joarsbo.com

Fridolfs väg 3, 512 64 Holsljunga
0709-69 62 60
holsljungacamping.se

Foto Monika Bjelton

Trivselbygden är i sig själv ett mindre fiskeparadis med hundratals sjöar, bäckar och åar. Här finns små
och stora sjöar, djupa och kalla, grundare och med lite varmare vatten. Fisket kan ske från land, från
brygga eller från valfri sjöfarkost: motorbåt, roddbåt eller kanske kanot. Till och med en flytflotte finns för
extraordinära upplevelser. Företagarna i området är kunniga och bistår dig gärna i ditt val av utrustning,
färdmedel och plats - helt efter dina förutsättningar och önskemål! Önskar du sitta helt ensam vid en
stilla tjärn ena dagen, kan du snabbt förflytta dig till ett större, mer välbesökt, fiskevatten dagen därpå.
Var din egen reseplanerare och skräddarsy ditt eget ultimata fiskepaket!

Joarsbo gårdsbutik
och stugor

Ä LV S E R E D
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Högvads kanot
& fiskeäventyr
Ödegärdsvägen, 311 63 Älvsered
Koordinater: 57.241596, 12.872488
076-0276130
hogvadskanot.se |
hogvadskanot
hogvadskanot@gmail.com
Kanot- och fiskeäventyr! Hyr kanot och paddla
i en mysig liten å, gratis fiske på sträckan ingår.
Erfaren uthyrare med goda områdeskunskaper.
Endast 1,5 mil norr om Ullared.

ÖVERLIDA
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Överlida Camping
& Stugby
Holsljungavägen, 512 60 Överlida
overlidacamping.se
Uthyrning av motorbåtar, kanoter och kajaker.
Försäljning av fiskekort. Mer information finns
under: ”Boende” och ”Restaurang & Café”.

9

K A N O T U T H Y R A R E I K I N D A H O L M S O M R Å D E T,
K R I N G K A LV S J Ö N , F E G E N S J Ö N M . F L :

K A LV/ B A C K A Ö V R E
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Backa Loge
Övre Backa 1, 512 61 Kalv
070-45 39 339
backaloge.se

Paddla

Ö N S K A R D U PA D D L A K R I N G Ö V E R L I DA
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K A LV

ELLER HOLSL JUNGA FINNS FÖL JANDE

Kalvs Familjecamping

K ANOTUTHYRARE:

Kyrkbyn, 512 61 Kalv
0325-512 58

MYSPADDLING ELLER HÅRDTRÄNING
– VALET ÄR DITT!

kalvscamping.se

ÖVERLIDA
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Holsljungavägen, 512 60 Överlida
0325-324 39

HÅCKSVIK

Trivselbygden erbjuder enastående förutsättningar för en oförglömlig
paddlings-upplevelse. Området har åar och sjöar med såväl lugna som lite
vildare vatten och oavsett var du väljer att paddla, kommer du att mötas av
en makalös natur som inte sparar på någonting.

30

Siggebergs Loppis
hacksvik.se

I H Ö G VA D S Å N , F R Å N Ä LV S E R E D O C H N E R T I L L
HACK ARPSS JÖN, FINNS EN M YCK E T FIN TUR
AT T PA D D L A . K A N O T H Y R D U E N K E LT AV:
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Tips!
Köp dina lägercheckar digitalt
på ifiske.se

För att använda lägerplatserna
krävs att du köpt lägercheckar
i förväg. Tillsynsman ser till
att platserna sköts och att
lägercheckar används. Kontakta
turistbyrån i Svenljunga eller i
Fegen för information om köp av
lägercheckar mm., eller köp dem
digitalt på ifiske.se.

HOLSLJUNGA
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Ä LV S E R E D

OBS!

overlidacamping.se

Håskavägen 5, 512 95 Håcksvik
070-69 68 519

I området finns flertalet kanotuthyrare som ser det som sitt privilegium att få dela sina kunskaper med
just dig! Är du uthållig och äventyrlig kan du välja att paddla både uppströms och nedströms, men
det går precis lika bra att boka transport tillbaka, efter att du paddlat till ditt utsatta mål. Flytvästar
finns givetvis att tillgå! I området ”Kindaholm”, alltså i byarna Östra Frölunda, Mårdaklev, Kalv och
Håcksvik, finns inte mindre än 12 lägerplatser med utmärkta förutsättningar för en eller flera nätter
ute i den svenska naturen. På samtliga finns sophantering, toalett och grillmöjligheter med vedförråd.
Några har vindskydd. Föreställ dig friden som infinner sig vid lägereldens sprakande lågor, med bara
den oförstörda naturen alldeles intill. Matsäcken har nog aldrig smakat godare!

Högvads kanot
& fiskeäventyr

Överlida Camping
& Stugby

Holsljunga Camping
& Café
Fridolfs väg 3, 512 64 Holsljunga
070-96 96 260
holsljungacamping.se
Holsljunga Camping & Café
Paddla på vackra Holsjön. Gå i land på några
av de fina öarna för ett bad på en ”öde”
sandstrand eller gå rakt över sjön för en
vandring till Gräne Gruva. Passar både familj,
nybörjare eller de mer vana. Picknickkorg att
ta med på paddelturen finns att beställa i
cafét. Hjärtstartare finns tillgänglig.

Ödegärdsvägen, 311 63 Älvsered
Koordinater: 57.241596, 12.872488
076-0276130
hogvadskanot.se |
hogvadskanot
hogvadskanot@gmail.com
Kanot- och fiskeäventyr! Hyr kanot och paddla
i en mysig liten å, gratis fiske på sträckan ingår.
Erfaren uthyrare med goda områdeskunskaper.
Endast 1,5 mil norr om Ullared.
HÖGVADS KANOT & FISKEÄVENTYR
Foto Emilia Andersson
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K A LV
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”Kalvsjön”

ÖSTR A FRÖLUNDA
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Lummig badplats öppen för allmänheten.
Sandstrand och små klippor omges av vacker
grönska och gräsytor med gott om plats. Fin
brygga och nära till parkering och mulltoa.
Grillplats, bänkar och bås för omklädning
finns. Ligger intill adress: ”Solvik”. Nära till
butik och café.

Badplatser

”Vitasjön”
Lummig badplats med bryggor, sandstrand
och gräsytor. Fina möjligheter till picknick
och grillning. Parkering och torrtoalett
ligger i anslutning. Badplatsen är öppen för
allmänheten och ligger ett stycke in i skogen.
Följ skyltning ”Vitasjön” längs vägen mellan
Mårdaklev och Östra Frölunda.
ÖX ABÄCK

39

”Öxasjön”
Liten mysig sandstrand strax utanför
samhället, öppen för allmänheten. Stora
gräsytor att leka och ha picknick på. Vid
vattnet väntar bryggorna och en bit ut finns en
hoppflotte. Nära till parkering och torrtoalett.
HOLSLJUNGA

Foto Madeleine Redman
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300 meter lång, vacker, långgrund och
barnvänlig sandstrand vid Holsjön.
Öppen för allmänheten. Uthyrning av
solsängar, roddbåtar, kanoter, kajaker, SUPStand Up Paddle samt cyklar. Fina bryggor,
varav en är handikappanpassad. Nära till café
med lättare mat, smörgåsar, fika, våfflor och
glass. Parkering, grillplats och toalett finns.
Hundar är välkomna på delar av stranden.
Hjärtstartare finns tillgänglig.

HÅCKSVIK
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”Holsljunga badplats/
Kyrklandet”

”Skäremosjön”
En kommunalt skött badplats öppen för
allmänheten. Fina bryggor i vinkel med grunt
vatten innanför bryggorna. Sandstrand i
anslutning till badet, lämplig för picknick och
en skön stund i solstolen. Parkering alldeles
intill och där finns även ett utedass. Sjön ligger
ca 4 km från Håcksvik mot Sjötofta.

Ä LV S E R E D
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Lummiga
badplatser,
mysiga stränder
och bryggor för
hoppsugna! Vilken
är din favorit?

”Nabben”
Liten sandstrand och stora gräsytor med
gott om sittplatser, erbjuder denna fina
kommunala badplats vid Horsasjön. U-brygga
med inramad grundare badplats för de
minsta och beachvolleybollplan för de lite
större besökarna. Grillplats och bänkar finns.
Intilliggande parkering och toalett. Nära till
restaurang och butik.

MJÖBÄCK

37

”Korrasjön”
Liten och mysig kommunal badplats, högt
belägen ovanför brandstationen i Mjöbäck.
Fin gräsbevuxen strand med grillplats och bänkar
för mysiga sommarmåltider. Fina bryggor och
nära till parkering och doften från skogen.

Foto Andreas Björklund
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N AT U R & F R I L U F T S L I V

Foto Clara Holmèn

ÖVERLIDA

41

”Näset”
Härlig sandstrand vid Nedre Hallången, öppen
för allmänheten. Här finns en fin L-brygga med
hopptorn, gungor, picknickbord och en bra
grillplats. Från parkeringen går du ett stycke
genom vacker skog för att nå badplatsen –
slingan är belyst från skymning till kl 22 varje dag.
13

K U LT U R

ÖX ABÄCK
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Hagavallen

HÅCKSVIK

46

Öxavallsvägen 10, 511 95 Öxabäck

Kisteberget
512 95 Håcksvik
Kör från Håcksvik mot Sjötofta ca 1 km.
Följ därefter blå skyltar.

K-märkt idrottsplats. Öxabäck kallas damfotbollens vagga med sitt legendariska
damlag, Öxabäcks IF. Några arbetare på
byns syfabrik gick samman och började spela
fotboll tillsammans på fritiden. Detta blev
startskottet för det damlag som startades
officiellt 1966, som ett av de första damlagen
i Sverige någonsin. Före nedläggningen 1995
hade laget skördat hela sex SM GULD och
sex SEGRAR i Svenska cupen. Idag är det enbart
herrarna som spelar fotboll på Hagavallen.

Mytomspunnen plats strax utanför Håcksvik.
”Kisteberget” har en stor sprickbildning som
man kan gå ner i. Där ska en gammal skatt
vara begraven. Du är inte först med att försöka
bärga den för flera har försökt innan, men
misslyckats. Om sägnen stämmer så är det
guldmynt som är värda en hel förmögenhet.
Om ni är fler i sällskapet så är det en fördel
för det är en klyfta i berget som bjuder
på utmaningar. Klyftan är smal, hög och
slingrande så det är med ett litet pirr i magen
man pressar sig in och kliver ner på botten. Väl
där så kan man riktigt känna en liten fuktig luft
som slår emot dig från de höga klippväggarna
och tanken slår att här vill man vara säker på
att kunna hitta ut. Samtidigt så slår hjärtat lite
extra och du är stolt och nöjd när du hittar
ut. Å väl värd en kopp kaffe från en medhavd
fikakorg! Mer information under ”Vandra”.

Upptäck alla fina
UTFLYKTSMÅL I TRIVSELSBYGDEN

HÅCKSVIK
Foto Sophia Andersson
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Mellan Kvarnsjöarna och Ballasjön
512 95 Håcksvik
Koordinater: 57.347032, 13.114933
0325-520 30
Håcksviks Hembygdsförening
hembygd.se/hacksvik

ÖX ABÄCK
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Vart går dina
steg i sommar?

ÖX ABÄCK

42

14

Sockenstugan
Öxabäcks Kyrka, 511 95 Öxabäck
073-05 33 769
goran.oxaback@gmail.com
Denna lilla stuga, som ligger vid kyrkan, är från
slutet av 1600-talet. Den byggdes av socknen
för att användas som hospital, alltså som
vårdplats för sjuka och orkeslösa. Byggnaden
fungerar nu som museum för föremål som
ortsbor skänkt till hembygdsföreningen.

Långås torp

ÖX ABÄCK

Brokvarn

Långås Hembygdsgård 1, 511 95 Öxabäck
073-05 33 769
goran.oxaback@gmail.com

Brokvarn 3, 511 95 Öxabäck
073-05 33 769
goran.oxaback@gmail.com

Långås är ett gammalt torp från 1800-talet
som varit i Hembygdsföreningens ägor sedan
början av 1970-talet. Torpet Långås ligger
lugnt och skyddat inne i skogen, utan varken
el eller vatten. Här kan man se hur man bodde
förr i tiden. Varje år anordnas olika aktiviteter
på Långås, så som julfirande och slåttergille.

Öxabäcks hembygdsförening äger Brokvarn
med kvarn och sågverk som drivs med
vattenkraft. Det finns även en medeltida
hällbro och en stenvalvsbro från 1830-talet,
samt en vacker naturstig som tar ca 30
minuter att gå.

SE & GÖRA

Här finns tre byggnader med smedja, svarv och
stickhyvel. Vattenhjulet har återskapats, liksom
hela den industrihistoriska miljön. På vissa tider
körs vattenhjulet och maskinerna igång. Se
”aktiviteter” på vår hemsida för öppettider mm.

BROKVARN
Foto Göran Andersson
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SOCKENSTUGAN
Foto Sigge Bengtsson

Kvarnagården

HÅCKSVIK
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Klockaregården
Klockaregården, 512 95 Håcksvik
0325-520 30
Håcksviks Hembygdsförening
hembygd.se/hacksvik
Unika bonadsmålningar! Den kände
bonadsmålaren Sven Erlandsson målade år
1848 trettiotre bibliska motiv på papper, som
han klistrat på väggarna i salen. Färgerna är
mycket klara och distinkta. Öppet för visning
sommartid. Mer info finns på vår hemsida.
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HÅCKSVIK
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Gammalsjö kvarn
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Gammalsjö kvarn, 512 95 Håcksvik
Koordinater: 57.263404, 13.175982
070-79 76 915

Lerbäcksbyn

56

Lerbäcksbo Överbyn 1, 512 63 Östra Frölunda
0325-303 03, 076-47 33 166
lerbacksbyn.se |
Lerbäcksbyn
christina@lerbacksbyn.se

Tullkvarn från 1850 med kvarnhjul som mäter
hela sju meter i diameter. Dörren står alltid
öppen och informationstavlorna hänger på
väggarna i denna gamla anrika kvarn. Mycket
vacker och fridfull skogsmiljö.

Lerbäcksbyn var under 1800-talet en betydande
förläggargård och nästan alla hus från den
tiden finns kvar än idag. Tillsammans bildar
de en unik gårdsmiljö, där grupper tas emot
för historisk dramatiserad guidning och
kaffeservering. Mangårdsbyggnaden kan hyras
för längre eller kortare tid, i ”Färgeriet” kan
du hyra rum och i trädgården finns möjlighet
att tälta eller ställa din husbil ett par dygn.
Kindaholmsleden går genom Lerbäcksbyn.
Guidning även på engelska. Välkomna!

HÅCKSVIK
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MJÖBÄCK

Mor Brittas stuga
Nära S. Ingärdebo, Håcksvik
0325-520 30, 0703-471 905
hembygd.se/hacksvik

Tokabo
Tokabo Hembygdsgård 1, 512 65 Mjöbäck
0325-340 30, 0325-342 19 ,070-61 70 004
mjobackhembygd.se, mjoback.snabber.se
Hembygdsgården i Tokabo drivs av Mjöbäcks
mycket aktiva hembygdsförening. Husen är i
mycket välbevarat skick och är en fröjd att
besöka. Sommarkaféer ordnas på onsdagskvällar
i juli, samt många andra aktiviteter året runt
Se hemsidan för mer uppdaterad information
om sommarens aktiviteter.
HOLSLJUNGA
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Högelycke
hembygdsstuga
Fällhult Högelycke 1, 512 64 Holsljunga
070-66 33 381
holsljunga.se
Holsljunga Hembygdsförening
hembygd@holsljunga.se

Mor Brittas stuga ligger vackert på en udde
vid sjön nära Södra Ingärdebo. Stugan låg
ursprungligen i Bosebo och kallades Mor
Brittas Bränneri eftersom det var så som mor
Britta skaffade sig en förmögenhet.
I stugan finns redskap och inventarier som
användes i det gamla bondehemmet.
Hembygdsföreningen ordnar årligen en
tipspromenad. Platsen är mycket lämplig för
en fika bland tallarna. Medtag egen kaffekorg.
Se hemsida för mer information.

GRÄNE GRUVA
Foto Emelie Hallberger

HOLSLJUNGA
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Gräne gruva 1, 512 64 Holsljunga
Koordinater: 57.3748187, 12.919441
0325-333 70, 073-04 31 156
Gräne Gruva

Torpet Högelycke är från senare hälften av
1700-talet och var från början ett torp under
gården Fällhult. Holsljunga hembygdsförening
köpte torpet år 1983 och Högelycke används
nu som byns hembygdsstuga.

LERBÄCKSBYN
Foto Carin Nyhage

Vid Gräne Gruva bröts åren 1899-1932
fältspat och kvarts, fältspaten exporterades
till porslinsindustrin i Tyskland. Området vid
gruvan har en unik miljö med speciell akustik
och atmosfär. Vid solsken kan man se de olika
bergarterna skimra i dagbrottet.
Idag har området tre vandringsleder som
visar både områdets vackra natur och geologi,
industrihistorien med järnvägen mm.
I gruvområdet finns ett flertal bord och
bänkar samt en grillplats.
Området utökas succesivt med nya
begivenheter allt under övervakning av
gruvtrollet Gruve.

HOLSLJUNGA
HÅCKSVIK
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Olofsbygget

K A LV
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Nära bygdegården i Håcksvik
0325-520 30, 070-34 71 905
hembygd.se/hacksvik

Kummeludden, 512 61 Kalv
Koordinater: 57.246025, 13.145136

Gammal torpstuga med torvtak som flyttats
till sin nuvarande plats nära bygdegården.
I stugan finns tidsenliga möbler och textilier.
Sommartid serveras söndagskaffe med hembakt och ibland finns spelmän på plats.
Se hemsidan för information om servering.

Gravplats från bronsåldern på en udde i sjön
Fegen. Bokskogens lövverk breder ut sig
som ett tak över de 35 gravarna, som visar
att platsen varit bebodd i över 2000 år.
En plats för stillhet vid Fegens strand.

ÖSTR A FRÖLUNDA
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Kindahus

Kummeludden i
Gammalsjö

K A LV

Stenstugan

58

Predikosten
Jacob Otto Hoof
Floghult, 512 64 Holsljunga
Skyltat med parkeringsyta och gångstig.
Koordinater: 57.424897, 12.941080
holsljunga.se/wp/?page_id=65
Jacob Otto Hoof, född i Floghult, Holsljunga,
var en vida känd väckelsepredikant under det
tidiga 1800- talets Sverige. Kring honom växte
Hoofianismen fram och människor vandrade
långväga ifrån, för att höra förkunnelsen från
hans predikosten i Holsljungaskogen.
Idag vilar han på sin hemmabys kyrkogård,
där en liggande sten, av ansenliga mått,
markerar hans grav.

Gräne Gruva

ÄLEKULLA
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Lundens trädgård

Kindahus, 512 63 Östra Frölunda
Koordinater: 57.335661, 13.0331103

Stenstugan, 512 61 Kalv
070-69 46 567

Lunden 2, 511 94 Älekulla
070-33 69 806
lundenstradgard.webs.com |
lena.fermh@gmail.com

Fästningsruin på halvö där Ätran och Lillån
möts. Kindahus finns belagt i Erikskrönikan
och utgjorde Sveriges sydligaste gränsfäste
mot danska Halland. Kindahus belägrades och
förstördes av danskarna 1502.

Kalvs hembygdsförening bildades 1950. Man
fick då överta en ryggåsstuga i Tranebäck som
donerats till Kalvs kommun. Denna ryggåsstuga
utgör nu, tillsammans med en ditflyttad mindre
ladugård, linbasta och vagnslider, Kalvs hembygdsgård. I samlingarna ingår förutom äldre
bruksföremål, en mycket gammal stockbåt, som
upptagits ur Södra Svansjön. För tillgång till
hembygdsgården, vänligen ring. Välkomna!

Blomstrande oas med 1000-tals färgsprakande
dahlior som specialitet. Självplock av dahlior
från mitten av augusti fram till första riktiga
frostnatten. Öppet bestämda dagar under
dahliornas blomningstid i augusti och
september. Titta på hemsidan för öppettider.
Även möjlighet för grupper och privatpersoner
att boka besök i trädgården under denna
period. Välkomna!

SE & GÖRA
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Foto Anton Fast

lundensdahlior
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MYSIGA BUTIKER

HÅCKSVIK

61

Siggebergs Loppis

MÅRDAKLEV

64

Håskavägen 5, 512 95 Håcksvik
070-69 68 519, journummer: 070-54 22 542
hacksvik.se |
Håcksviks / Klubb Diverse

Violas Hantverk
och Loppis
Kyrkbyn Källäng, 512 62 Mårdaklev
073-06 40 826
Viola Fredman

Loppisfynd i massor hittar du här i Håcksviks
gamla affär. På andra våning köper du hantverk
”MADE IN HÅCKSVIK”. Uthyrning av cyklar
och kanoter. Mindre ”turistbyrå” med tips
om fiske och bad i Håcksviks många sjöar!
Se vår facebook-sida för öppettider.

Hemtrevlig butik med lokala hantverk.
Egentillverkning av smycken (av gamla bestick
i nysilver), stickat, virkat, vävt mm. Försäljning
av garner i ull och bomull. Det finns även
en loppisavdelning. Välkommen att besöka
mig på Facebook ”Viola Fredman” för att se
aktuella öppettider.

Ta en
shoppingrunda
bland mysiga
hantverksstugor,
lanthandlare och
loppisar!

ÖVERLIDA
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Överlidaljus
Köpmansvägen 4, 512 60 Överlida
070-41 50 328, 070-56 10 695
overlidaljus
overlidaljus@hotmail.se
Här hittar du unika hantverksmässigt framställda stearinljus till både vardag och fest.
Vi erbjuder ljus med handmålade motiv och i
olika former och färger. Har du en egen idé gör
vi även ljus på beställning. Stort sortiment av
bland annat säsongs- och landskapsljus!
All tillverkning sker i den egna butiken där
också besökaren har möjlighet att boka tid för
att själv prova på hantverket. Välkomna torsdag
och fredag: 16:00-18:00, lördag 10:00-14:00.
Övrig tid efter överenskommelse!

ÖX ABÄCK
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Antikhuset i Öxabäck
Överlidavägen 13, 511 95 Öxabäck
070-51 94 281, 076-03 49 134
antikhuset.org
Antikhuset, Öxabäck
antikhuset_oxaback
antikhuset@hotmail.com
Stort utbud av antika möbler och ting ur olika
tidsepoker och stilar. Bord, stolar, skåp och
andra möbler samsas med mattor, porslin och
retroaffischer. Här finns något för de flesta
smaker och plånböcker! Inga fasta öppettider,
kontakta oss så bokar vi en tid som passar.
Se ”AntikhusetÖxabäck” på Facebook för
dagsaktuella öppettider!

MÅRDAKLEV
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Mårdaklevs
Hembygdsgård
& Lanthandel
Klevs Gästgiveri, 512 62 Mårdaklev
070-56 89 930
Mårdaklevs Hembygdsförening
jennymw1985@gmail.com
Hembygdsgården, vid vackra Klevs
Naturreservat, är mycket välbevarad.
Platsen var länge Sveriges sydligaste
försvarsfäste och skådeplatsen för många
blodiga slag mellan ”svensken och dansken”.
Inne i hembygdsgården finns en rik skatt av
alltifrån möbler och allmogeföremål- till foton
och gamla kyrkomålningar.
I lanthandeln säljs lokalt hantverk, vackra
gammeldags barnkläder, fina loppissaker,
lotter och goda karameller i strut. 2022
öppnar även en byggnadsvårdsdel i
lanthandeln med bland annat linoljefärger, väl
utvalda penslar, oljor mm. Hembygdsgården
är också sommarkafé med ett stort utbud
hembakade godsaker. Fika inne vid något av
de gamla borden eller var du själv önskar i den
vackra omgivningen utanför.
Öppettider 2022: lördag-söndag kl. 11 – 15,
från Morsdag 29 maj t.o.m. 14 aug.
Följ oss på FB för att ta del av alla våra
evenemang, kurser och nyheter!

Foto Tommy Lundberg
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MUSEER

NÖJEN

ÖVERLIDA
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Industri- &
hantverksmuseum
Hotellvägen 4, 512 60 Överlida
0325-324 48
Många olika verksamheter och interiörer från
förr, så som Överlida diversehandel i tidsenlig
stil, post- och järnvägsstationen från 1899,
Överlida affärstryckeri från 1938, herrfrisör,
skomakeri och skolmiljö från 1914.
Nyfiken? Välkommen att kontakta oss!

ÖX ABÄCK

67

Öxabäcks damfotboll
museum

HÅCKSVIK
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Håcksviks minigolf
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Håskavägen 5, 512 95 Håcksvik
070-69 68 519, jourtelefon: 070-54 22 542
hacksvik.se/turistinformation

Överlidavägen 13, 511 95 Öxabäck
070-51 94 281, 076-03 49 134
antikhuset.org
Antikhuset, Öxabäck
antikhuset_oxaback
antikhuset@hotmail.com
På nedre plan i ”Antikhuset” finns en stor
utställning om Öxabäcks beryktade damlag,
från åren 1966-1999. Här återfinns mängder av
pressklipp och foton från tiden då Öxabäcks
IF tog hela fotbollssverige med storm!
Museet har även en stor utställning med
turistdockor. För öppettider, vänligen besök
vår Facebooksida.

HOLSLJUNGA

Traditionell minigolfbana i vacker omgivning
mitt i byn. Klubborna hämtas ut på Siggebergs
Loppis eller i liten ”kur” intill loppisen.
Alltid öppet för spel!

Vid Gräne Gruva firas Gruvans dag 7 aug
2022. Mer information finns under
”Vandra” och ”Kultur”.

Ä LV S E R E D
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Kalvfestivalen
11–14 augusti 2022
kalvfestival.se |

Har du tröttnat på värmen eller söker du
skydd för regnet? På Route 154 finns en rad
inomhusaktiviteter att förgylla tillvaron med,
så som en 18-håls minigolfbana, mattcurling,
biljard och dart. I byggnaden finns även
mycket fina motellrum för den som önskar
förlänga sin vistelse ytterligare, samt en
restaurang med allt från amerikainspirerade
hamburgare till våra egna schnitzlar.

kalvfestivalen

19:e året med Kalv som mötesplats för
presentation av nutida konstmusik, nu även
med internationell kompositionsakademi
under hela veckan. Besök vår hemsida
kalvfestival.se för mer information.

Upptäck
Trivselbygdens
fina museer!

Route 154
Falkenbergsvägen 10, 311 63 Älvsered
0325-313 80
route154.se |
Route 154 Motell
route_154 | info@route154.se
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Gruvans dag

HOLSLJUNGA
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Stråviken Arena
Stråviken arena, 512 64 Holsljunga
070-35 05 810
holsljunga.se
hif@holsljunga.se

ÄLEKULLA
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Skållareds marten
Skållared, 511 94 Älekulla
www.skallaredsmarten.n.nu
Latitud: N 57° 21.010’
Longitud: E 12° 43.898’

Här kan man spontant spela, leka och
framförallt ha kul! Holsljunga IF har byggt
sin arena helt med ideella krafter, sponsring
samt välvilliga bidrag. Den är till för alla,
oavsett ålder, kön eller bakgrund.

Älekulla IF och Älekulla Skytteförening
arrangerar två gånger per år Skållareds
marten. Vårmarknaden är i april och
höstmarknaden i oktober. Här kan du fynda
hos knallar, umgås med djur, köpa lotter, korv,
våfflor, ärtsoppa och mycket mer.

HOLSLJUNGA
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Motorträffar på
Holsljunga Camping
Fridolfs väg 3, 512 64 Holsljunga
Varje söndag kl 15-17 under perioden
8 maj-25 september är det motorträff
på Holsljunga Camping.
Alla fossilfria fordon är välkomna att ställa ut.
Campingen erbjuder fika och lättare mat för
såväl utställare som besökare.

MÅRDAKLEV
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Mårdaklev DiscGolfPark
Koordinater: 57.253252, 12.984114
Johnny: 070-629 09 06
Välkommen att spela discgolf på vår helt
nyinvigda bana i Mårdaklev. Utmana familjen
eller kompisgänget om vem som spelar bäst.
Banan finns på appen UDisc. Kostnad: 25 kr/
dag via swish på plats. Vi tar tacksamt emot alla
bidrag som gör att banan kan bli så bra som vill,
pengarna kommer gå till underhåll av banan.

INDUSTRI- & HANTVERKSMUSEUM
Foto Tommy Lundberg
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Sagolika kyrkor

KINDAHOLMS FÖRSAMLING
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I Trivselbygdens område finns det tio fantastiskt vackra kyrkobyggnader, samtliga
med sin egen unika charm och arkitektur. Det är svårt att inte förundras över den
yrkesskicklighet som de träsnidare, stenhuggare och målare haft, som skapat dessa
byggnader. Några av kyrkorna är öppna med caféverksamhet under delar av året,
andra öppnar för gudstjänster, barngrupper eller vid andra speciella tillfällen.
Önskar man göra ett besök kan vaktmästarna i tjänst, många gånger bistå.

76
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Holsljunga kyrka
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Sön 17/7 kl. 16 i Holsljunga kyrka ”Håll mitt hjärta”.
Samuel Björkman, Eva Kälvelid och David Norén
sjunger och spelar på diverse instrument.

Lör 23/7 kl. 18 i Överlida kyrka (Obs dagen!)
Astrid Arvidsson, David Norén och Ann-Christine
Aronsson. Sång och instrument i en salig blandning.

MJÖBÄCK- HOL SL JUNGA FÖRSAMLING

Sön 31/7 kl. 16 i Överlida kyrka
Jenny och Samuel Grahn, sång och gitarr.
Sånger om tro, tillit och meningsfullhet i livet.

Kyrkan är byggd 1851 och har under 2019
genomgått en ombyggnation. Predikstol,
altaruppsatsen och nummertavlorna är gjorda
av Johannes Johansson i Tokabo. Kyrkan är
öppen måndagar i juli månad kl. 15.00 -18.00.
Andakt med musik kl 15. Hembakat fika.
Tors 23/6 kl. 18 i Mjöbäck kyrka
Sommartoner med Mjöbäck/Holsljunga, Kindaholm
kyrkokörer och Bengt Olausson, accordeon.
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Kalvs kyrka
Byggd i nygotisk stil och invigd år 1900, efter
att den tidigare 1800-talskyrkan brunnit ner.
Den nya kyrkan i Kalv uppfördes efter ritningar
av Carl Crispin. Från de tidigare kyrkorna
finns 1200-talsdopfunten och träskulpturerna
från 1600-talet bevarade. Dessa pryder den
västra väggen. Längst bak i kyrkan finns också
ett verk av Eva Spångberg, föreställande
ängeln Gabriel och Maria. Kyrkan är öppen
tisdagar from 28 juni kl 9-11,30. Andakt kl 9.
Fika i församlingshemmets trädgård.

KINDAHOLMS FÖRSAMLING

Mårdaklevs kyrka
På kullen ned mot Ätran har det funnits en
kyrka i minst 800 år. Nuvarande byggnad
uppfördes åren 1875-1876 och dopfunten från
1200-talet, altaruppsatsen och predikostolen
är inventarier från den tidigare 1600-talskyrkan.
Altartavlan föreställer Kristus på korset och
uppges vara ett verk av en holländsk mästare,
en kopia av Rembrandt. Predikostol och
altaruppsats tillverkade av Sven Nilsson Morin.
Kyrkan är öppen 4 onsdagar from 29 juni
kl 14-16. Andakt kl 14. Fika.

Sön 10/7 kl. 18 i Kalv kyrka
Kinds stråkkvartett framför somriga låtar.

Sön 31/7 kl. 18 i Mårdaklev kyrka
Jenny och Samuel Grahn, sång och gitarr.
Sånger om tro, tillit och meningsfullhet i livet.

FÖR AKTUELL INFORMATION OM SERVERING OCH
ANDAKT, SE FACEBOOKSIDAN @KINDAHOLM

FÖR AKTUELL INFORMATION OM SERVERING OCH ANDAKT,
SE FACEBOOKSIDAN @MJOBACKHOLSLJUNGA
ÄLEKULLA FÖRSAMLING
SE ÄVEN SVENSKAKYRKAN.SE/KIND/MJOBACK-HOLSLJUNGA

Älvsereds kyrka
Panelklädd timmerstomme invigd år 1838,
exteriört sett nästan fullt bevarad sedan byggtiden. Dopfunten dateras till 1200-talet och är
tillverkad av den så kallade Fageredsmästaren,
verksam vid ”Funtaliden”. Storklockan är en av
landets äldsta kyrkklockor, som fortfarande är
i bruk, och bär en runinskrift från 1300-talet.

KINDAHOLMS FÖRSAMLING

SE ÄVEN SVENSKAKYRKAN.SE/KIND/KINDAHOLM

Ä LV S E R E D S F Ö R S A M L I N G
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Sön 17/7 kl. 18 i Östra Frölunda kyrka
”Håll mitt hjärta”. Samuel Björkman, Eva Kälvelid och
David Norén sjunger och spelar på diverse instrument.

Sön 3/7 kl. 18 i Håcksvik kyrka
Eivy vokalensemble som består av fyra tjejer som
sjunger bl a visor och populärmusik i folklig ton.
Kan även dyka upp ett och annat instrument.

Överlida kyrka
Kyrkan invigdes den 22 dec 1963 och kallas
även ”gåvornas kyrka”, då det mesta är
skänkt. Eva Spångberg har snidat altartavlan
och en Mariastaty som pryder kyrksalen.
Byggnaden påminner om ett tält till formen.
Stanna gärna till och kom in och fika
hembakat och titta på vår annorlunda kyrka.
Öppet i samband med gudtjänster.

Östra Frölunda kyrka
Stenkyrka uppförd år 1826. Dopfunten i sandsten är åttakantig och tillverkad i Västergötland
under 1100-talet. Predikostolen är mycket ovanlig
med sin triangulära form med konkava korgsidor.
Den är utsmyckad med två gyllene medaljonger,
som avbildar Martin Luther och Gustav Vasa.
Kyrkan är öppen i samband med gudtjänster.

MJÖBÄCK- HOL SL JUNGA FÖRSAMLING

Kyrkan invigdes 1835, predikstolen är
tillverkad av Johannes Andersson från
Mjöbäck. Väckelsepredikanten Jacob Otto
Hoof ligger begravd på kyrkogården.
Textilkonstnärinnan Elisabet Brenner svarar för
den senaste färgsättningen i kyrkan. Kyrkan är
öppen tisdagar i juli månad kl. 15.00 -18.00.
Andakt med musik kl. 15. Hembakat fika.

Mjöbäcks kyrka
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Kyrkan är byggd i trä i nyklassisk stil och invigdes
år 1826. Den ersatte en spånklädd kyrka som
var sockenkyrka redan under katolsk tid. Tornet
har en egen historia, det kan från början ha varit
ett skyddstorn när den gamla riksgränsen en tid
följde Stångån. En altaruppsats från den gamla
kyrkan står vid dopfunten som är från 1100-talet.
Kyrkan är öppen söndagar i juli (3, 10, 17 och
24e) kl 15-18.

I TRIVSELBYGDEN

MJÖBÄCK- HOL SL JUNGA FÖRSAMLING

Håcksviks kyrka

KINDAHOLMS FÖRSAMLING

LÄS MER OM ÄLVSEREDS KYRKA PÅ
SVENSKAKYRKAN.SE/FALKENBERG/ALVSEREDS-KYRKA
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Älekulla kyrka
Kyrkan är uppförd i sten och härrör från medeltiden. Kyrkorummet är rikt dekorerat med
målningar. I taket finns bland annat de sex
skapelsedagarna, framställda av kyrkomålaren
Ditleff Ross (1760). År 1794 kompletterades
dessa målningar med motiv ur Första
Moseboken, av I M Hultgren. Altaruppsatsen
är tillverkad 1796. En äldre altartavla från
1687 finns uppsatt på södra långväggen.
Kyrkans äldsta inventarium är den rikt utsirade
dopfunten i täljsten från 1300-talet. Storklockan
är från 1590, lillklockan bär årtalet 1732.

ÖX ABÄCKS FÖRSAMLING
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Öxabäcks kyrka
Öxabäcks kyrka uppfördes år 1874-1875.
Tornet i väster har en ovanlig arkitektur och
med sitt trapptorn påminner den närmast om
kyrkorna i Danmark. I kyrkan finns en så kallad
calvariegrupp – en Kristusbild med Maria och
Johannes på Golgata. Denna är ett förnämligt
kulturarbete i ek från medeltiden. En dopfunt
av täljsten är från 1200-talets senare del.
Storklockan är av en senmedeltida typ.
LÄS MER OM ÄLEKULLA OCH ÖXABÄCKS KYRKOR PÅ
TORESTORPSPASTORAT.SE/KYRKORNA
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Hemma på Klev

93

Klevsgatan 1, 512 62 Mårdaklev
070-60 52 264
hemmapaklev.se
Hemma på Klev |
hemmapaklev
info@hemmapaklev.se

Restaurang
& Café
ÖVERLIDA
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Överlida Camping
& Stugby

Upplev en äkta Amerikansk Diner i en unik
miljö där all dekor och alla samlarobjekt är
original.Här spelas rock´n´roll musik i en skön 5060-tals atmosfär. Hos oss kan du avnjuta härliga
drinkar och äta god mat från det amerikanska
köket. Även take away för de som önskar.
Vi rekommenderar att ni ringer och bokar bord
på tel 0325-311 30 när restaurangen är öppen.
När restaurangen är stängd, ring då samma
nummer mellan kl.12.00-15.00 tisdag-torsdag.
Bokningar endast via telefon. Besök hemsidan
för mer info och för att se öppettiderna.

Vacker camping och stugby vid sjön Lilla
Hallången.Campingområdet ligger på
en udde med den djupblåa sjön på flera
sidor. I den egna cafeterian finns lättare
förtäring, gofika, glass och svalkande drycker.
Fullständiga rättigheter.

Ä LV S E R E D
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Route 154
Falkenbergsvägen 10, 311 63 Älvsered
0325-313 80
route154.se
Route 154 Motell |
route_154
info@route154.se
I den egna restaurangen tillagas en fantasifull
meny med allt från amerikainspirerade
hamburgare till våra egna schnitzlar, väl värd
att testas! Efter maten finns en rad inomhusaktiviteter att förgylla tillvaron med, så som
en 18-håls minigolfbana, mattcurling, biljard
och dart. I byggnaden finns även mycket fina
motellrum för den som önskar förlänga sin
vistelse ytterligare!
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Mandy´s Diner
Kinnavägen 2, 311 63 Älvsered
0325-311 30
mandysdiner.se
mandysdiner
info@mandysdiner.se

Holsljungavägen, 512 60 Överlida
0325-324 39
overlidacamping.se
Överlida Caamping
info@overlidacamping.se

MJÖBÄCK
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Mjöbäcksbaren
Du & Jag
Öxabäcksvägen 7, 512 65 Mjöbäck
0325-344 44
mjobacksbaren.se
Mjöbäcksbaren Du&Jag
Mysig pizzeria mitt i byn som även erbjuder
dagens hemlagade lunch, måndag till fredag
kl. 11:00-14:00. Tisdag-söndag bakas det utsökta
pizzor och då är det öppet till kl. 20:00. Välkomna!

Holsljunga Camping
& Café
Fridolfs väg 3, 512 64 Holsljunga
070-96 96 260
holsljungacamping.se |
holsljungacamping
info@holsljungacamping.se

Ä LV S E R E D
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Charmigt sommarcafé nära badplats och
Kalvs familjecamping. På Solvik är det hemlagat och lokalproducerat som eftersträvas
och varje beställning lagas med omsorg.
Vi erbjuder en rad godsaker såsom våfflor,
glass i många smaker och glassmenyer
samt ljuvliga hembakade tunnbrödsrullar.
Naturskönt läge vid Kalvsjöns norra spets.

HOLSLJUNGA
HOLSLJUNGA
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Foto Gunta Riske

Solvik 1, 512 61 Kalv
072-50 52 151
kalvscamping.se |
Café Solvik
kalvscamping@telia.com

Välkommen till oss Hemma på Klev. Vår
matfilosofi är närproducerat med färska,
hållbara råvaror som vi lagar från grunden.
Ofta vårt eget lammkött med tillbehör från
producenter vi känner. Under säsong och när
vädret tillåter håller vi till i trädgårdsköket med
sittplatser i det gröna samt under tak.
För öppettider och bokning se hemsidan.

Smaka på
det bästa från
Trivselbygden!

Café Solvik

Med utsikt över Holsjön och stranden ligger
Holsljunga Camping & Café. Vid fint väder
kan du sitta på uteserveringen och njuta av
en god fika, smörgås, lättare mat, våfflor eller
en glass. Om inte vädret tillåter oss att vara
ute så har vi ett litet mysigt café inomhus.
Du kan även beställa en picknickkorg att ta
med till stranden, på cykelturen eller ut på sjön
i våra hyrbåtar. Eller varför inte ta en match
på vår boulebana. Här finns något för alla!
Öppet 9-18 mån-tors samt 8-20 fre-sön
(8-20 alla dagar under högsäsong.
Hjärtstartare finns tillgänglig.
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Gold City - Gräne
Gård Café
Gräne Gård 1, 512 64 Holsljunga
070-79 95 272
goldcity.se |
Gold city Gräne gård
info@goldcity.se
På en höjd i skogens lugna vrå ligger detta
rustika och charmiga våffelcafé. Här är en
välkomnande atmosfär och smutsiga promenadkängor är mer regel än undantag! Tankarna
för dig direkt tillbaks till ”The wild west”.
Inom vandringsavstånd ligger Gräne Gruva.
Öppet lördagar och söndagar, 11-16,
perioden 25 maj till 28 augusti.
Kolla Fb. för extra öppettider och speciella
evenemang. Howdy!

K A LV
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Backa Loge Café
Övre Backa 1, 512 61 Kalv, 070-45 39 339
backaloge.se |
Backaloge
info@backaloge.se
Vid vackra sjön Fegen ligger denna rustika pärla.
Här kan du äta och fika gott, hålla event, fester
och konferenser och verkligen njuta av en
storslagen naturupplevelse. Våra gäster har även
alla möjligheter att bada, fiska och paddla under
sin vistelse hos oss. Vi lagar helst ekologisk och
närproducerad mat från grunden från råvaror
utan tillsatser. För öppettider se hemsidan eller
följ oss på sociala medier. Är ni större sällskap
kommer vi överens även på ”icke öppettider”.
Varmt välkomna!

Foto Hemma på Klev
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ÖVERLIDA

Apelkvistens Wärdshus & Logi
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Överlida Bageri

Idrottsvägen 4, 512 64 Holsljunga, 0734-23 41 87
apelkvistenswardshus.se | wardshuset@apelkvistens.se
Apelkvistens Wärdshus & Logi |
apelkvistens_wardshus

Skenevägen 4, 512 60 Överlida
073-14 05 939
lisbeth4702@hotmail.com

Restaurang som erbjuder dagens lunch samt al carte, vi erbjuder även take away. Se våra sociala
medier för veckans meny. Öppet för lunch tisdag - fredag 11.15 – 14.30. Al Carte serveras fredagar
17-20, lördagar 14-20 samt söndagar 14-18. Vi erbjuder också enkel- och dubbelrum, läs mer under
”boende”. Välkomna!

Bageri med hembakade färska frallor
och bullar mm.
Öppet tisdagar och fredagar kl 07.00 – 15.00
Välkomna önskar Lisbeth och Anders!

ÖSTR A FRÖLUNDA

Mysiga
gårdsbutiker för
dig som uppskattar
småskaligt och
lokalt.

Närproducerat
Foto Gun Erlandsson

ÖX ABÄCK
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Brohage kött
Brohage 1, 511 95 Öxabäck
070-57 68 039
Brohagekött
www.brohagekott.se
brohage@outlook.com
Välsorterad gårdsbutik i Öxabäck. Här kan
du köpa lokalproducerat nöt- och fläskkött.
Nötköttet kommer från vår egen gård men
slaktas på Dalsjöfors slakteri för vidare förädling i vår gårdsbutik. Fläskköttet köper vi in
från Persgården i Haby. Alla våra produkter
kommer från egen tillverkning. Välj bland korv,
hamburgare, smörgåsmat, rökta produkter
samt allt för grillsäsongen och även köttlådor.
Olika produkter av vilt kommer att finnas till
försäljning under vissa tider under året. Öppet
fredag 12.00 – 18.00 och lördag 10.00 – 14.00.
Välkomna till Hans-Olof och Carina.
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Karsbo Hjort
Karsbo 1, 512 63 Östra Frölunda
079-34 03 921
karsbohjort.se |
karsbohjort
karsbohjort@netatonce.net
Karsbo Hjort är ett dovhjortshägn ca 8km
söder om Östra Frölunda.
Hjortarna är fantastiska landskapsvårdare som
håller våra beten och hagmarker öppna runt
gården, och vi följer dem med glädje över
året. På gården finns en Livsmedelsgodkänd
vilthanteringsanläggning, och här sker all
hantering av köttet, som styckning och packning.
Vi erbjuder ett blandat sortiment av hängmörade, benfritt styckade, vakuumpackade,
frysta köttdetaljer av fin kvalitet, samt
korv och hamburgare med mycket hög
hjortkötthalt i. Dovhjortköttet går utmärkt att
grilla, det är mört och har en mild viltsmak.
Är ni jägare finns även möjlighet till smygjakt i
hägnet. För priser och mer info, se hemsidan.

Fo to Ö ve rl id a B a g e ri
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Bocksås 2, 511 94 Älekulla
070-55 57 808
bocksaseko.se
Bocksås Eko |
Bocksasbonden
mikael.bocksas@gmail.com
På Bocksås Eko föder vi upp ekologiska nötdjur på enbart gräs och örter, i Trivselbygdens
natursköna miljöer. Besök vår gårdsbutik och
handla kött direkt av oss. Öppettider och
mer info, se hemsida. Följ oss gärna också
på sociala medier.

K A LV
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Bocksås Eko
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Joarsbo Gårdsbutik
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Joarsbo 2, 512 61 Kalv
070-227 30 85
info@joarsbo.com |
joarsbo
joarsbo.com

Lindåsen Gård
Holsljunga Tommared Lindåsen 1
512 94 Svenljunga
Linda 070-322 59 38
Michael 070-322 59 33
Lindåsen Gård
lindasengard@gmail.com

Fin gårdsbutik med försäljning av saft och
sylt från egen tillverkning. Gamla beprövade
recept och rena råvaror, svenska så långt
det är möjligt! Även honung och en hel del
annat närproducerat. Unna dig själv gärna
en promenad i skogen, vid sjön Fegens kant,
i samband med ditt besök hos oss. Bord
finns utplacerade för medhavd fika. Samt
grillplats och lekplats. I Joarsbo finns även
goda fiskemöjligheter och två fina stugor, med
fantastiskt läge, att hyra.
LIN DÅ SEN G Å R D
Fo to L i n d a Ed m a n

Strax utanför Holsljunga ligger Lindåsen gård
en liten bit från väg 154. Här driver familjen
Edman ett småskalig ekologisk köttproduktion.
På Lindåsen gård som ligger vackert beläget
på höjden strax utanför Holsjunga finns både
kor och grisar. Här kan du köpa fläskkött och
ekologiskt nötkött. Köttet är fryst och kan
köpas styckvis eller som hela köttlådor från
djur. Köttet är ekologisk och slaktas på det
mindre slakteriet Österöö.
Gårdsbutiken är vanligtvis öppen på lördagar
men kika in på vår facebook eller instagram för
att se vilka öppettider som är aktuella.
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Mjöbäcks Sparbank
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Lidavägen 1, 512 60 Överlida
0325-327 00
mjobackssparbank.se
mjobackssparbank
info@mjobackssparbank.se

Vi gör allt
för att du ska
trivas hos oss i
Trivselbygden.

Gullanders Bil & Mek
Öxavallsvägen 2, 511 95 Öxabäck
0760-22 97 12
verkstad@gullanders.com
Gullanders Bil & Mek AB
Behöver du serva eller reparera din bil, husbil,
släpkärra så kan du vända dig till oss. Vi har en
bred kunskap om både nytt och gammalt. Vi
fyller i digitala serviceböcker och servar efter
OE-specifikationer för en vidhållen nybilsgaranti.
Vid reparation eller service får du om möjligt
alltid offert innan utfört arbete. Utför även
reparationer på fyrhjulingar, traktorer, mopeder
och utombordare m.m. Välkomna!

Mjöbäcks Sparbank är Trivselbygdens bank.
Erbjuder finansiella tjänster för privatpersoner
och företag. I anslutning till banken finns
uttagsautomat tillgänglig dygnet runt, samt
parkering med laddstolpe att nyttja för
besökare under bankens öppettider.
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Överlida Spolhall
Hallavägen 10, 512 60 Överlida
070-86 03 431
overlidaspolhall.se
överlidaspolhall
info@överlidaspolhall.se

HOLSLJUNGA

107

Koordinater: 57.403537, 12.957958
Mycket vackert belägen rastplats vid Holsjön,
strax söder om Holsljunga. Här finns bord
och bänkar, toalett och informationstavla- allt
rent och snyggt!! Enligt många den finaste
rastplatsen längs hela länsväg 154.

Tvätta din bil, husvagn och övriga fordon.
Boka direkt på hemsidan.

Tjänster

BUTIKER

Ä LV S E R E D

Foto Sofia Lindgårde
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Jezz Interior
Västgötavägen 3, 512 60 Överlida
070-33 38 420, 070- 92 28 032
jessica.hedstrom@jezzinterior.se
conny.waern@jezzinterior.se
jezzinterior.se |
jezzinterior
Jezz interior är ett väletablerat företag som
sedan 2018 är verksamma i Överlida.
Fokus ligger på sömnad och specialsnickeri
med inriktning på offentliga miljöer.
Kunskapen är stor och här utförs sömnad
av gardiner, sängkappor, kuddar och
sänggavlar. Även reparationer av dynor,
tält, kapell mm. Inom snickeridelen är
allting möjligt. ”Kan ni tänka det, så kan vi
producera det”! En snygg bardisk eller annat
special, tveka inte att kontakta oss. Vi ritar
och producerar även mässmontrar.
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SERVICE

Rastplats
”Bertas Camping”

Mårdaklevsvägen 22, 311 63 Älvsered
0325-311 08
alvseredslantman.se
info@alvseredslantman.se
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Hedströms
fritidsfordon

Öppettider:
Mån-Fre 07:30–17:30
Lördag 09:00–13:00

Personlig service kännetecknar denna butik som servar lantbrukaren,
villaägaren, hemmafixaren, företagaren, smådjursägaren och
stugägaren. Brett sortiment!

Skenevägen 4, 512 60 Överlida
070-34 54 544
hedstromsfritid.se | jhfritid
jonas@hedstromsfritid.se
Behöver du hjälp med att fixa semesterbostaden inför säsongen? Vi har 35 års
erfarenhet inom service av husbil, husvagn
och släp och utför service på alla fabrikat.
Hedströms är en fullservice verkstad där alla
reparationer utförs. Auktoriserad verkstad
för LMC, Knausgruppens produkter,
Alde och Truma. För campinggäster utför
vi även akuta reparationer på campingar i
närområdet! Vi är återförsäljare för AGA/
Linde gas till husbilar/husvagnar.

Älvsereds Lantmän

HOLSLJUNGA
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Västkuststugan Byggvaror
Öxabäcksvägen 10, 512 65 Mjöbäck
0325-186 16
vastkuststugan.se
vastkuststuganbyggvaror
info@vastkuststugan.se

Öppettider:
Mån-Tor 07:00–17:30
Fredag 07:00–16:00
Lördag 09:00–12:00

Välsorterad byggvaruhandel där du finner i stort sett allt du behöver
för nybyggnation eller renoveringar. Välkomna.

Foto Älvsereds Lantmän
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Livsmedelsbutiker
ÖX ABÄCK
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Här hittar du
våra lokala
livsmedelsbutiker
och deras öppettider.
Välkommen in!

Handlar´n i Öxabäck
Överlidavägen 11, 511 95 Öxabäck
Butik: 0735675090
Pizza beställning: 0760375095
Handlarn Öxabäck
Öppettider:
Mån-Fre 09:00–21:00
Lör-Sön 10:00–19:00

ÄLEKULLA
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Ica Nära Älekulla Livs

Handlar´n i Kalv

Öppettider:
Mån-Fre 09:00–18:00
Lör
09:00–13:00
Sön
Stängt

Öppettider:
Mån-Fre 09:00–19:00
Lör
09:00–18:00
Sön
10:00–17:00

MJÖBÄCK

HOLSJUNGA

Öppettider:
Mån-Fre 08:00–20:00
Lör- Sön 09:00–18:00
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Kyrkbyn, 512 61 Kalv
076-172 85 99
handlarnkalv@gmail.com

Öxabäcksvägen 7, 512 65 Mjöbäck
0325-340 04
ICA Nära Monicanders

SERVICE

Det finns mycket att upptäcka i Trivselbygden och emellanåt behöver tanken
fyllas på för möjlighet till ytterligare spännande mil. Bensin, diesel eller el?
- Här i Sveriges vackra landsbygd finns drivmedel för just ditt fordon!
Samtliga tappar är obemannade och tillgängliga dygnet runt.

MJÖBÄCK
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Oljeshejkerna
Johnsson

ÄLEKULLA
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Oljeshejkerna
Johnsson

Öxabäcksvägen 7, 512 65 Mjöbäck

Gunnarsjövägen 11, 511 94 Älekulla

Drivmedel: Bensin & Diesel
Betalsätt:
Kort
Övrigt:
Ligger intill livsmedelsbutik
& pizzeria.

Drivmedel: Bensin, Diesel &
laddstation för elbil.
Betalsätt:
Kort
Övrigt:
Tryckluft för att fylla på däck
finns. Ligger intill livsmedelsbutik.

ÖVERLIDA

K A LV

K A LV

Gunnarsjövägen 11, 511 94 Älekulla
0320-500 77
Älekulla livs

Ica Nära Monicanders

Tankställen
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Apelkvistens Livs
Vallvägen 3, 512 64 Holsljunga
0734 23 41 87
Apelkvistens Livs
wardshuset@apelkvistens.se
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Kalvsjöholmsbolaget

Köpmansvägen 2, 512 60 Överlida

Kyrkbyn Kalvsjöholm 1, 512 61 Kalv

Drivmedel: Bensin & Diesel
Betalsätt:
Kort
Övrigt:
Ligger intill ställplats.

Drivmedel: Bensin & Diesel
Betalsätt:
Kort
Övrigt:
Ligger intill livsmedelsbutik.

ÖX ABÄCK
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Din-X

Överlidavägen 15, 511 95 Öxabäck

Falkenbergsvägen 10, 311 63 Älvsered

Drivmedel: Bensin & Diesel
Betalsätt:
Kort
Övrigt:
Ligger intill livsmedelsbutik.

Drivmedel: Bensin & Diesel
Betalsätt:
Kort
Övrigt:
Ligger intill motell & restaurang.

En dygnet runt öppen butik, som du kommer
in i med ditt bank-id. Har allt du behöver
för din dagliga handling. Så som färskvaror,
torrvaror, läsk och snacks.
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Sävekulla
naturnära boende
Sävekulla 110, 311 63 Älvsered
0702-88 19 38
sävekulla.se
Sävekulla - naturnära boende
savekullanaturnaraboende
savekulla110@gmail.com
I ett fantastiskt skogslandskap med ålderdomliga ängsmarker och hagar, ligger
Sävekulla. Här är naturen påtagligt nära och
Storasjöns böljande vatten lockar till fiske,
vackra vyer och svalkande bad strax intill.
Här finns ett hus med åtta bäddar. Ni får
även gärna hålla temakvällar, föreläsningar
eller varför inte en hundkurs här hos oss!
Fyrbenta vänner är mer än välkomna. Båt och
fiskekort samt wifi ingår i hyran. Välkomna!

SÄVEKULLA
Foto: Helena Hafstrand
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Route 154 – Motell
Falkenbergsvägen 10, 311 63 Älvsered
0325-313 80
route154.se | info@route154.se
Route 154 Motell |
route_154
Motell med retrokänsla, nära Ullared. Vi har byggt upp en miljö av äldre fordon, bensinpumpar och
annan kuriosa. Vi kan erbjuda dubbelrum och familjerum, alla utrustade med eget badrum. På rummen
finns kyl, micro och vattenkokare. Vi erbjuder olika inomhusaktiviteter så som en 18-håls minigolfbana,
mattcurling, biljard och dart. 150 meter från hotellet finns en mysig badplats och vi har också en
egen restaurang med en fantasifull meny med allt från amerikainspirerade hamburgare till våra egna
schnitzlar i byggnaden. Våra gäster har gett oss betyget 9,3 på booking.com, vilket vi är stolta över.
Boka antingen via vår hemsida eller via telefon.

Ä LV S E R E D
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Lin`s B&B
Mårdaklevsvägen 7, 311 63 Älvsered
comhem88@gmail.com

Boende

Lin’s B&B ligger i Älvsered nära sjön Nabben
och erbjuder rum med eget badrum, platt-tv
med Netflix, kylskåp, mikrovågsugn och te- och
kaffekokare. Lin’s B&B har en trädgård med
utemöbler och grill, samt gratis gästparkering.
Varje morgon serveras en kontinental och
en asiatisk frukost. I området kan du vandra,
bada, fiska och paddla kanot. Boendet ligger
endast 2 minuters promenad från matbutik
och restaurang. På Booking.com finner du mer
information. Välkomna!

Här finns ett
boende för alla!

Foto Helene Jansson

Foto Helene Jansson
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Övre Backa 1, 512 61 Kalv
070-45 39 339
backaloge.se |
Backaloge
info@backaloge.se

ÖV ER LI DA C A M PING & S T U GBY
Foto overlidacamping.se

Semesterparadiset vid sjön Fegen – en
plats där du kan ta en paus från storstadens
tempo. Här kan du uppleva naturen via
sjön som överraskar med sin mångfald och
enkelhet. Vi erbjuder ett mysigt boende med
sjöutsikt och utvalda och kvalitativa måltider
som vi lagar från grunden. I köket använder
vi färska och närproducerade råvaror, om
möjligt även ekologiska.
På grund av stort intresse hyr vi ut hela
semesterhuset under 2022 och tills vidare.
Vill du hyra vedeldad badtunna eller vårt
semesterhus, kontakta oss helst via sms eller
e-post. I dagsläget har vi 6 rum utrustade
med 2 bäddar och ett rum med en enkelbädd
(totalt för 13 personer).

ÖVERLIDA
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Överlida Camping
& Stugby
Holsljungavägen, 512 60 Överlida
0325-324 39
overlidacamping.se |
Överlida Camping
info@overlidacamping.se
Vacker camping och stugby vid sjön Lilla
Hallången. Campingområdet ligger på
en udde med den djupblåa sjön på flera
sidor. Här finns en egen badplats med fin
sandstrand och gott om aktiviteter för stora
och små semesterfirare. Omgivningen är
öppen med stora ytor att springa och leka
på och för simkunniga finns en brygga en bit
ut i vattnet. Egen lekplats, servicebutik och
cafeteria finns också liksom en spännande
äventyrsgolfbana och paddeltennisbana.
Goda fiskemöjligheter och tillgång till hyra av
kanot, kajak och motorbåt. Välkomna till oss!

Gemensamt
för alla våra
besöksmål är
närheten till
vår fantastiska
natur!

Foto Åsa Slobodnik
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Lerbäcksbyn boende
Lerbäcksbo Överbyn 1,
512 63 Östra Frölunda
0325-303 03, 076-47 33 166
lerbacksbyn.se |
Lerbäcksbyn
christina@lerbacksbyn.se
Lerbäcksbyn var under 1800-talet en
betydande förläggargård och den är än idag
högst levande! Mangårdsbyggnaden kan hyras
för längre eller kortare tid och i ”Färgeriet”
kan du hyra rum. I trädgården finns möjlighet
att tälta eller ställa din husbil ett par dygn.
Kindaholmsleden går genom Lerbäcksbyn.
Guidning även på engelska. Välkomna!
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Ställplats husbilar
Köpmansvägen 2, 512 60 Överlida
070-57 78 373
Med utsikt över sjön Hallången övernattar
du tryggt och vackert på denna nybyggda
ställplats med rum för 8-10 husbilar.
Elanslutning finns, liksom möjlighet att tanka
vatten och tömma latrinen. Toalett finns
tillgänglig. Wifi finns från sommaren 2021.
Kostnad om 180 kronor betalas på plats.
Välkomna!

JOARSBO STUGOR
Foto Eva Johansson
K A LV
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Joarsbo stugor
Joarsbo 2, 512 61 Kalv
0325-540 64, 070-227 30 85
joarsbo.com |
Joarsbo
info@joarsbo.com
Joarsbo ligger makalöst vackert med stugor
som kikar ut mot sjön Fegen. Här kan du spana
på fåglar, fiska, bada, vandra eller bara vara och
njuta av stillheten omkring dig. I Joarsbo finns
två moderna stugor med totalt 13 bäddar, den
ena nybyggd 2018. De är fullt utrustade och
alla hyresgäster har tillgång till egen båt och
fina grillmöjligheter. Stugorna är vinterbonade
och tillgängliga året om! Här finns även en
markerad vandringsled på 3 km, med möjlighet
till fortsättning till Backa Loge.

Backa Loge
Semesterhus

K A LV
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Kalvs Familjecamping
Kyrkbyn Kalvsjöholm 2, 512 62 Kalv
0325-512 58, 072-50 52 151
kalvscamping.se |
Kalvs Familjecamping
kalvscamping@telia.com
Mitt i ett stort sjösystem med vackra vattendrag
och kanaler, ligger detta fiske- och friluftsparadis!
Campingen har 35 platser med elanslutning,
varav vi kan stoltsera med sjöutsikt från
samtliga av dem! Naturens grönskande
skönhet och ekskogens sus, skapar en rofylld
stämning som präglar din vistelse hos oss.
Fiskemöjligheterna är många och på campingen
kan storfiskaren ta hand om sin fångst i det egna
fiskrenseriet. Båt, kanot, kajak och cykel finns för
uthyrning. Även en häftig husbåt finns att hyra för
den som söker ännu mera äventyr och avskildhet.
Både sandstrand och klippbad finns och café och
affär ligger på gångavstånd.

K A LVS FA M IL J EC A M PING
Foto Sofia Lindgårde
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Kalvs Skolhus
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Kalvs Skolhus AB,
Kyrkbyn Skolhuset 1, 512 61 Kalv
073-05 72 735, 076-84 67 244
kalvsskolhus.se |
KalvsSkolhus
info@kalvsskolhus.se

Apelkvistens
Wärdshus & Logi
Idrottsvägen 4, 512 64 Holsljunga
0734-23 41 87
Apelkvistens Wärdshus & Logi
apelkvistens_wardshus
wardshuset@apelkvistens.se
apelkvistenswardshus.se

Kalvs Skolhus med Kalvsjön och skogen inpå
knuten, är en välbevarad byggnad nyligen
ombyggd till vandrarhem/kursgård/lägergård.
Det finns 36 bäddar i våningssängar, fördelat
på 8 rum i två plan, samt ett fullt utrustat
kök med matsal och flera sällskapsytor med
soffgrupper och biljardbord.
Skolhuset passar bra för olika gruppaktiviteter
då man bevarat gymnastiksalen samt en skolsal,
och det finns möjlighet att hyra hela huset för
större sällskap, möten eller fest. Utomhus lockar
inbjudande gräsytor med trädgårdsmöbler,
grillstuga och en mindre fotbollsplan.
Det finns även ställplatser för husbilar och nu
även två glampingtält utrustade med bl.a.
riktiga sängar, sittmöbler och kylskåp.
Kalvsjön ligger på gångavstånd med fin
badplats, samt fiske och paddlingsmöjligheter.
Utmärkta vandringsleder i skogen, förbi
hjorthägn, finns i anslutning till skolhuset.
Välkomna!

Vi erbjuder enkel- och dubbelrum på vårt
Wärdshus i Holsljunga. Vårt boende har närhet
till Holsjön och dess fina badstrand, många fina
promenadstigar och naturen i sin enkelhet.
För den som vill vara aktiv på sitt besök
hos oss, finns närhet till både gym och
multisportarena. Vill du hellre shoppa,
ligger vårt boende bara en dryg halvtimme
från Ullared! Vi serverar också lunch och
al carte i vår restaurang, läs mer under
”Restauranger och caféer”
Dubbelrum 895 kr/natt och Enkelrum 695 kr/
natten och då ingår såklart vår goda frukost.
Välkomna!

MJÖBÄCK
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Mandy´s Inn
Mjöbäcks Prästgård 1, 512 65 Mjöbäck
070-32 51 480
mandysdiner.se |
Mandy´s Inn
info@mandysdiner.se

Foto Kalvs Skolhus
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Mandy´s Inn Motel i Mjöbäck är ett annorlunda
och familjärt boende i en mycket unik
miljö. Här återspeglas bland annat musik
memorabilia från 50-60 talet med rock´n´roll
influenser, amerikanska och svenska
samlarobjekt i original. Varje rum med eget
tema, ett stort allrum med balkong. Frukost
ingår. Finns möjlighet till paketerbjudande
med boende, bokat bord med middag på
restaurangen Mandy´s Diner i Älvsered med
transport i Limousine T/R.
Du kan också boka boende i vår fräscha och
annorlunda stuga som ligger precis bredvid
Mandy´s Inn Motel. Även stugan går i vår
typiska Mandy´s Diner stil med rock´n´roll och
50-60-tal. Innehåller 3 rum och kök, utrustad
för självhushåll. Här finns upp till 6 sovplatser,
bäddat och klart. Perfekt för de som vill sköta
sig själva och för barnfamiljen. Frukost och
städning kan köpas till. Är handikappanpassad.
För båda boendealternativen finns tillgång till
stor trädgård och uteplats, fritt Wifi och gratis
parkering. Bokas per telefon. Öppet året runt!

HOL SL J U NG A C A M PING & C A FÉ
Fo to R ic ka rd We s tri n
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Holsljunga Camping
& Café

HÅCKSVIK
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Påarps Gård 1, 512 95 Håcksvik
0325-530 11, 070-66 53 011
paarpsgard.se |
paarpsgard
info@paarpsgard.se

Fridolfs väg 3, 512 64 Holsljunga
070-96 96 260
holsljungacamping.se |
holsljungacamping
info@holsljungacamping.se
Holsljunga Camping & Café är en lugn,
fridfull, liten och familjär naturcamping som
ligger vid den underbara sandstranden intill
Holsjön. Här finns platser för husbil, husvagn
samt tält. Vi har även tre nyrenoverade stugor
i olika storlekar för uthyrning. Vid fint väder
kan du sitta på uteserveringen och njuta av en
god fika, smörgås, lättare mat, våfflor eller en
glass. Om inte vädret tillåter oss att vara ute
så har vi ett litet mysigt café inomhus.
Här njuter du av bad på den 300 meter
långa, vackra, långgrunda och barnvänliga
sandstranden. Hyr en SUP-Stand Up Paddle,
båt, kajak- eller kanot och tar en tur på sjön.
Holsjön erbjuder fantastiska fiskevatten och
hos oss kan du köpa fiskekort. Ta en cykeltur
och upptäck det vackra landskapet runt
om kring, kanske besöka någon av alla de
närliggande gårdarna med gårdsförsäljning
eller en tur till Gräne Gruva på vår nya fina
cykelled. Här finns fina vandringsstigar och
strövområden i skog med älg, räv, rådjur,
bär samt svamp. Du kan även beställa en
picknickkorg att ta med på din utflykt.
Här finns boulebana, intilliggande plan för
fotboll, krocket, grillplats. Gekås i Ullared är
såklart ett populärt utflyktsmål som inte ligger
mer än 38 km härifrån. Hundar är välkomna
hos oss och även på delar av stranden!
Kom och upplev en härlig och rolig hemester
hos oss. Kom bort från alla rutiner, slappna
av, lev ett skönt campingliv, upptäck friluftsliv
samt njut av god mat på er svemester.
Hjärtstartare finns tillgänglig.

Påarps Gård

Mycket smakfullt inrett gårdshotell med
fräscha fina rum fördelade på tio ordinära och
två sviter. På gården finns även flera stugor,
naturcamping och övernattningsmöjligheter
på loftet eller i militärtält. Olika aktiviteter
kan bokas på plats. Välskött naturskön
anläggning vid liten sjö, med hög kvalité och
vackra omgivningar. Egna fiskevatten med
ädelfiske. Uthyrning av båt och bokningsbar
utbildad fiskeguide. Utmärkt plats för fiske,
vandring och cykling!

MÅRDAKLEV
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Hemma på Klev Klevs Gästgiveri
Klevs Gästgivargård 1, 512 62 Mårdaklev
070-60 52 264
hemmapaklev.se
Hemma på Klev - Klevs gästgiveri
hemmapaklev
info@hemmapaklev.se
Välkommen hem till oss på Klev. Här bor
och äter du i kulturhistorisk miljö med
naturen inpå knuten. I vårt B&B med anor
från 1600-talet finns fyra rum med breda
golvtiljor och rejäla timmerväggar.
Frukost ingår och middag kan förbokas.
Husdjur är välkomna. Rum bokas via hemsidan.
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Framfoten

Morema
Lisseberg 1, 512 95 Håcksvik
070-52 05 282
moremareflexochmassage
frassefriis@hotmail.com

Välkommen till Framfoten! Hit kan du
komma om du vill ha hjälp med dina fötter;
nageltrång, vårtor, liktornar och hälsprickor är
några exempel på vanliga besvär. Har du inga
besvär är du lika välkommen, det är aldrig fel
att unna sina fötter extra uppmärksamhet med
en avkopplande fotvård!

Morema finns i Håcksvik och drivs utav
Monika Söderberg, utbildad reflexologterapeut och friskvårdsmassör med
klassisk massage. Jag erbjuder klassisk
massage, regndroppsmassage, djupgående
tibetansk ansiktsmassage och reflexolgi.
Som reflexolog jobbar jag med att frigöra
blockeringar i kroppen för att få ett flöde så att
kroppen har bättre förutsättning att läka sig själv.

Lenas Kost & Träning
Idrottsvägen 2, 512 64 Holsljunga
070-54 33 487
lenaskostochtraning.se
Lenas Kost & Träning | lenaskostochtraning
info@lenaskostochtraning.se
Lena, som driver detta välutrustade gym i
två våningar, är certifierad träningskonsult
och kostrådgivare och kan guida dig fram
till just dina individuella mål! Gymmet är
modernt med gott om träningsredskap och
maskiner, har omklädningsrum, duschar och
bastu. Träning sker med gymavtal, olika långa
tidsperioder är möjliga. Företaget erbjuder
även personlig träning, kostrådgivning,
gruppträningar och löpcoachning.

Ta hand
om dig
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Mårdaklevsvägen 13, 311 63 Älvsered
070-61 62 147
framfoten.se |
Framfoten
marie@framfoten.se

HOLSLJUNGA
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HÅCKSVIK

Regndroppsmassage är en mjuk massage
där jag jobbar med eteriska oljor som hjälper
till att lösgöra ev blockeringar som sitter i
nacke och rygg. Jag använder rena eteriska
oljor utan kemikalier.
Djupgående tibetansk ansiktsmassage är en
behandling som främjar lugn och ro systemet
verkar uppstramande i ansiktet och sätter
igång blodcirkulationen. Lymfsystemet får sig
också en skjuts. Jag masserar även igenom
nacke och skalp.
Under sista delen som är avslappning masseras
händer och fötter. Jag ser också till att fylla på
med den energi som du behöver just för dagen.
Bokning sker per telefon. Välkomna!

MÅRDAKLEV
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Mårdaklevs Klippstuga
& Life and Body
Vallenvägen 1, 512 62 Mårdaklev
070-65 00 450
lifeandbody.se
inger@lifeandbody.se
Hos Inger är alla välkomna, stora som små!
Din frisyr blir raskt oigenkännlig på ett glatt
och professionellt sätt; permanent, klipp,
färg eller kanske både och!
Välkommen in och få en fräsch semesterlook!
Öppet tisdagar och torsdagar kl. 10:00- 14:00.
Semesterstängt vecka 29-32.
I klippstugan finns också svensk, naturlig
och ekologisk hudvård till försäljning. Egen
webbshop med bland annat magnetsmycken,
vattenrenare och hudvård.

Foto Lenas Kost & Träning

Foto Sophia Andersson
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DEN FANTASTISKA

Allemansrätten
Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen.
Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar,
campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i skog och mark.
Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt
gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst
genom att använda den med omtanke. Tänk på att inte störa markägaren
eller skada naturen du vistas i.
Få detaljerad information på naturvardsverket.se

Foto Daniel Iglesias
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