Deluxe
NATUREN
Salt hav, lummig skog och söta
sjöar – Kungsbacka har allt.

DIN GUIDE
till en upplevelserik,
välsmakande och
lyxigt naturnära
vistelse.

STADSLIVET
En modern stadskärna
full av historisk charm.

MATEN
Guider till restauranger,
kaféer och gårdsbutiker.

MÄNNISKORNA
Möt flera av kommunens
kreativa entreprenörer!

ledare

Hej!
Kungsbacka är en sprudlande och dynamisk
plats som erbjuder dig alltifrån vackra stränder,
lummiga skogar och äventyrliga utomhusaktiviteter, till mysiga gårdsbutiker, pampiga
slott och högklassiga restauranger och kaféer.
Kungsbacka är både småstadscharm och storstadsshopping, en stad med rik historia men
alltid med blicken framåt. Och framför allt är
det en stad som har något för alla. Här finns
kraft att skapa, och plats att leva.
I det här magasinet har vi samlat inspiration,
tips och guider – både för dig som besöker
Kungsbacka för första gången och för dig som
bor här, eller ofta kommer hit.
Varmt välkommen till vår vackra plats!
För mer information, besök visitkungsbacka.se
eller följ oss på sociala medier:
@visitkungsbacka

Skanna QRkoden för mer
inspiration!

EN

Kungsbacka is a vibrant and dynamic municipality that offers you everything from
beautiful beaches, lush woodlands and adventurous outdoor activities, to cozy farm
shops, grand castles and high-class restaurants and cafés. It is a city that has something
for everyone. Here you find power to create, and room to live. In this magazine, we have
collected information, inspiration, tips and guides – both for those who visit Kungsbacka
for the first time and for those who live or come here often.
A warm welcome to our beautiful municipality!
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SÖTT & SALT
I Kungsbacka hittar
du bad för alla
smaker.
In Kungsbacka, you
find bathing areas
to suit all tastes.
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COSA TABLE
En av kommunens
bästa restauranger
ligger mitt i stan.
Enjoy a top restaurant
in the middle of
Kungsbacka.

21

AKTIV SEMESTER
Vandra, cykla eller
paddla? Här hittar
du bästa platserna.
Hiking, cycling or
paddling? Find the
best places here.

FJÄRE GIN
Prisbelönt gin
skapas av lokala
råvaror i Fjärås.
Celebrated gin
created locally
in Fjärås.

SHOPPINGTIPS
Strosa i centrum eller
fynda på outlet?
Spana in vår guide.
Stroll in the city
center or find outlet
bargains.
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24 TIMMAR KBA
Vad ska vi göra idag?
Följ ett av våra
färdiga upplägg!
What’s on for
today? Follow
our lead.

SURFSKJULET
Drömmer du om
att testa på surfing?
Åk till Gårda Brygga.
Do you dream
about surfing?
Visit Gårda Brygga.
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ÅRET RUNT
I Kungsbacka
pågår mycket
roligt året om.
Kungsbacka
offers loads of
fun year-round.

TREVLIG
LÄSNING!

visitkungsbacka.se

3

Sött & salt

bad

BADGUIDE

Är du den som gärna gör bomben från bryggan,
eller läser du hellre en bok på stranden?
Kungsbacka har den stora ynnesten att kunna erbjuda
toppbad för alla smaker: söta och salta, långgrunda
och djupa. Här är några av våra guldkorn!
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TIPS!
Både strax öster och
strax väster om den
stora sandstranden
finns lite mindre
stränder – Krokvik
och Skytteviken.
Och massor av fina
klippor där du kan
hitta avskildhet,
förstås.
Find privacy in
Krokvik and
Skytteviken.

SÄRÖ VÄSTERSKOG

VALLDA SANDÖ
SJÖN LYGNERN

GOTTSKÄR, ONSALA

SÖTT ÄR GÖTT
Havet är alltid havet,
men ibland vill man
skippa maneter till
förmån för lugnet
och det ljuvliga
kluckande ljud från
simtagen som bara
en insjö kan erbjuda.
I Kungsbacka finns
många fantastiska
sötvattenbad.
Sjöarna Lygnern,
Iglakärr, Hornsjön
och Skärsjön har alla
mysiga badplatser
där du lätt hittar din
egen favorit.
In the area, you also
find a range of lakes.

bad

BEACH LIFE I ÅSA
Vita Sand, den långa
vita sandstranden
i Åsa, för genast
tankarna till varmare
breddgrader. Sila
den finkorniga
sanden mellan
tårna, köp lunch eller
glass i Strandbaren
och titta på vindsurfarna längre ut.
Eller varför inte själv
hyra surfbräda, kajak
eller SUP? När du
torkat kan du spela
beachvolleyboll.
Stanna kvar bland
sanddynorna tills
solen sänker sig i
horisonten och njut
av solnedgångens
färgprakt. Havsbadet
har egen parkering.
Enjoy a long, sandy
beach in Vita Sand.

VITA SAND, ÅSA

HOPPA HÖGT I GOTTSKÄR
Från Gottskär i Onsala går du över en gångbro ut till ön Utholmen, där du kan hoppa
i vattnet från salta solvarma klippor. Här
finns hopptorn och badstegar vid klipporna,
och badbryggor i vikarna. Dessutom har du
nära till toalett, glasskafé, restaurang och
parkering.
Utholmen offers bathing cliffs as well as
toilets, parking, café and restaurant.

VANDRA PÅ VALLDA SANDÖ
På den vackra halvön Vallda Sandö finns både klippor och mindre sandstränder. Här kan du promenera runt i timmar, grilla korv på grillplats
eller ta med familjen till Kinneviken, som är en barnvänlig långgrund
och stor vik med massor av sand. Bra för sandslott och krabbfiske, och
bekvämt med toaletter vid stranden. Du kan välja att lägga picknickfilten
på sand, gräs eller klippor. Parkera vid den första parkeringen i Vallda
Sandö, därefter går du en kilometer för att nå stranden.
Visit the peninsula Vallda Sandö. Walk for hours, have a barbecue
and swim in Kinneviken.

KALLBAD
Visste du att hallänningarna lever längst i Sverige? Kanske beror det på att
många av invånarna njuter av sköna havsbad året runt. Badplatserna vid
Lerkil, Smarholmen och Utholmen är särskilt lämpliga för dig som vill ta
ett vinterdopp.
Be bold and experience a winter bath at Lerkil, Smarholmen or Utholmen.

TIPS!
Bokskogens badplats vid Lygnern har
ljuvlig sandbotten
och klippor att gå
i vattnet ifrån. Här
finns också grillplats.
Visit the bathing
area Bokskogen.

STRANDEN VID SÄRO VÄSTERSKOG
I vackra Särö Västerskog hittar du en mysig
långgrund strand med möjligheter till både
sol och skugga. En stenpir leder ut till en liten
klipp-ö som blir alla barns favorit. Du parkerar i
anslutning till naturreservatet
och går en kort promenad genom skogen
TIPS!
innan du ser stranden
Passa på att gå ett
breda ut sig.
varv runt udden, det
The beach at Särö
finns en mysig stig
Västerskog is very
längs med klipporna
child-friendly.
och vacker utsikt
utlovas.
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dryck

Prisbelönt gin på
västsvenska råvaror
”Det känns inte som ett arbete. Vi
springer runt och gör saker som är kul,
så är det”. Det säger Michael Zachrisson,
som är VD och grundare av Fjäre Gin.
FOTO CATHARINA FYRBERG
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E

fter att ha jobbat med alkohol och
sprit på olika varumärken i Europa
ville Michael Zachrisson bygga ett
eget varumärke, från grunden.
– Jag sa upp mig och startade eget.
Till en början skulle jag satsa på att
bygga upp varumärket Dufvenkroks glögg. Sen
sålde jag det, och för pengarna jag fick startade
jag Fieruaas Destillery.
I natursköna Fjärås finns inte bara kopplingen
till råvaror och natur. Också ortens symbol, ett
Andreaskors, kan få tankarna att sväva i väg mot
Skottland och skotsk whiskey. Michael som
arbetat mycket mot skotska företag tidigare
kände att Fjärås, eller Fieruaas som är den
historiska stavningen, var en bra plats att bygga
ett spritvarumärke på.
– Egentligen tänkte vi hålla på med calvados
och whiskey. Vi ville ju ta vara på alla äpplen vi
hade. Men när Systembolaget utlyste en tävling
i gin kunde vi inte stå emot.

”Alla i familjen är involverade
också när vi planerar långsiktigt.
Vi smakar tillsammans, testar
och luktar.”

FAMILJEFÖRETAGET
Fjäre Gin startades 2019
efter flera år av drömmar
och tankar. Nu driver familjen
företaget tillsammans.

Så föddes Fjäre Gin. En resa som är lika mycket
en familjeberättelse som en dröm om att bygga
ett snyggt och starkt varumärke. Jacob Zachrisson,
Michaels son, jobbar i företaget och har haft ett
extra öga på design av etiketter och på varumärkets visuella identitet. Men både han och systern
Linn Zachrisson är minst lika delaktiga i produktionen som sin pappa.
– Alla i familjen är involverade också när vi planerar långsiktigt. Vi smakar tillsammans, testar
och luktar, berättar Jacob.
Linn är den i företaget som ser till att varumärket
syns i sociala medier och andra kanaler.
– Vi har verkligen lärt känna varandra ännu
mer genom detta projekt, vilket är väldigt roligt,
säger hon.
visitkungsbacka.se
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Linn är också intresserad av att utveckla recept
och komma på nya blandningar – med gin som
huvudingrediens, förstås.
I ginproduktionen använder familjen vildväxten
pors, som handplockas av familjen bland annat
vid sjön nära deras sommarstuga. De använder
också eget källvatten från gården i Fjärås, där
produktionen sker i destilleriet som inrättats i en
gammal prisbelönt grisgård. Här finns idag både
en energipark och en stor solcellsanläggning.
Fjäre Gin säljs på Systembolaget. I takt med att
ryktet om produkten sprider sig har efterfrågan
ökat – inte bara lokalt. Familjen har även öppnat
ett besökscenter, där besökare kan gå på ginprovning, få lära sig mer om produktionen
i Fjärås och köpa med sig något hem. Som
entreprenör i Kungsbacka kommun är man
bland vänner, menar Michael:
– Det finns ett entreprenörskap och en kreativitet
här i kommunen, det märks. Här finns många
som har både drivet och förmågan att inte
bara ha en dröm, utan att också att tänka in
vilka steg som krävs för att kunna förverkliga
den drömmen.
Tävlingen som Systembolaget utlyste, förresten?
Ja, den vanns förstås av Fjäre Gin.
EN

FAMILJEN ZACHRISSONS
KUNGSBACKAPÄRLOR
MARIEBERGS
GÅRDSBUTIK
En trevlig gårdsbutik i Fjärås med
ekologisk odling av
pepparrot, blommor
och grönsaker.
A cozy farm shop
in Fjärås with
organic products.
HJÄLMESKULLA
HANDELSTRÄDGÅRD
Riktigt fint ställe
med blommor,
inredning och ett
trädgårdskafé.
Market garden
with flowers, interior
design and café.
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ROLLANDS BY
A TASTEMENT
Härlig saluhall full
av delikatesser, ost,
frukt, grönsaker
och charkuterier.
A delightful
market hall
with all sorts of
delicatessen.

The story about Fjäre Gin was born with
Michael Zachrisson. After working with
alcohol and spirits for various brands in
Europe, he wanted to build something
of his own and founded Fieruaas Destillery. From the beginning, the plan
was to work with calvados and whiskey.
But when Systembolaget announced
a competition for the best gin brand,
Michael Zachrisson couldn’t resist, and
Fjäre Gin was born. The journey is just as
much a family story as a dream to build
a clean and strong brand. Both Michael’s
children Linn and Jacob are involved in
the marketing and production. And as
the word spreads about the product, the
demand increases, not only locally, and
the family has opened a visitor center. As
an entrepreneur in Kungsbacka, you are
among friends, says Michael. And what
about the Systembolaget competition?
Fjäre Gin won that one, obviously.

Småstad med
storstadsshopping

Kungsbacka är en liten stad med shoppingmöjligheter som mäter sig med storstan. Här finns
gallerian för dig som vill ha nära till allt, Hede
Fashion Outlet för dig som är på jakt efter unika
fynd och centrum, för dig som vill strosa bland
mysiga gator och urbana kvarter.
CENTRUM

LITEN STAD MED STOR VARIATION
I Kungsbacka finns både äldre
kvarter med vackra trähus och
en ny, toppmodern stadsdel.

Kungsbacka centrum är en pittoresk och
gemytlig stadskärna, präglad av sina vackra
gamla trähus. Här känner du av Kungsbackas mångåriga historia. Ån som ringlar
genom staden gör den till en extra trevlig
plats där du kan ta en glass eller njuta av
solen i en av solstolarna längs med vattnet.
Till centrum kommer du för att äta gott,
njuta av stadslivet och inte minst för att
umgås med dina nära och kära. Trevliga
kaféer och restauranger kantar våra mysiga
smågator, och en handfull charmiga
butiker underhåller ögat oavsett om du är
ute efter att handla eller fönstershoppa.
Varje vecka kan du också handla lokala
produkter på torget!
Dessutom är centrum en plats i förvandling.
Valand, en helt ny stadsdel mitt i stan,
växer fram och ska forma sju nytänkande
och kreativa kvarter, med både bostäder,
kontor och lokaler för näringsverksamheter. Redan nu kan du ta en fika, äta
eller köpa med dig delikatesser hem från
någon av kvarterets nytillskott. Närheten
till Resecentrum gör det extra smidigt att
ta sig hit. Kör du bil parkerar du lätt som
en plätt i p-huset Kulören.

stadsliv

FÖLJ OSS!
På visitkungsbacka.se
hittar du alltid aktuell
information om vad som
händer i Kungsbacka.
Följ oss också på facebook eller instagram:
@visitkungsbacka

Kungsbacka is the small town that knows how
to compete with the big city when it comes to
shopping, cafés , restaurants and even a new district.

visitkungsbacka.se
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stadsliv
HEDE FASHION OUTLET

KUNGSMÄSSAN

Hit kommer människor från hela
landet för att shoppa och göra riktiga
fynd – och inte undra på det! Hede
Fashion Outlet samlar över 150 populära skandinaviska och internationella
mode- och livsstilsvarumärken i
en öppen och inbjudande miljö.
Premiumbutiker erbjuder produkter inom områden som mode, sport,
leksaker, design och skönhet, alltid
med outletpriser. Det innebär att du
handlar för upp till 70 procent lägre
priser än ordinarie.

Kungsmässan är en modern och
nyskapande galleria som flera gånger
har fått utmärkelsen Sveriges bästa
citygalleria. Ett välförtjänat betyg – här
finns ett hundratal butiker, kaféer och
restauranger samlade på liten yta. En
dröm för den shoppingsugne!
Kungsmässan är en plats i ständig
utveckling och med ett tydligt mål: att
du som besökare ska känna dig välkommen, trygg och hitta det du söker.

Hede Fashion Outlet är en plats du
lätt blir kvar på några timmar, och när
du blir hungrig finns här mat från världens alla hörn. Om barnen har spring i
benen kan de leka på lekplatsen.
Parkeringen är gratis och här finns
också laddare för dig som kör elbil.
Welcome to a true outlet with visitors from
all over Sweden. Hede Fashion Oulet holds
over 150 popular fashion and lifestyle brands
in an inviting setting.
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Kungsmässan is a truly modern and
innovative mall with hundreds of stores,
cafés and restaurants. Decorated with
the award Sweden’s best city mall.

Cosa mat och inredning
– med kärlek för hantverk
Johan Bergman är mannen bakom Kungsbackas
nordiskinspirerade restaurang – Cosa Table. Med hjälp
av nyfikenhet och kreativitet har han gett Kungsbacka den mötesplats som många längtat efter.

mat

I

nne på Cosa Table på Kyrkogatan i Kungsbacka centrum kan du med lätthet fördriva
flera timmar. Inte bara för att äta närproducerad, vällagad mat med höga ambitioner utan
också för att prata länge, alldeles för länge,
med personalen.
– Det är nog inte så många andra restauranger
som har sådan koll på gästerna som vi har. Vi
älskar att veta vilka som kommer hit och är
nyfikna på vilka de är, säger Johan Bergman.
Han upplever Kungsbackaborna som nyfikna
och öppna för bra grejer som händer i kommunen.
– Människorna här är helt enkelt svingrymma.

JOHAN BERGMAN
” Vi på Cosa Table gillar att göra
nya saker, att aldrig stå still.”

I vinskåpet bakom ett högt barbord med plats
för flera gäster finns flera lite ovanligare viner att
välja bland, sådant som Johan eller hans kollegor
nosat upp och som de gärna berättar mer om.
– Vi lägger mycket tid hos gästerna för att prata
vin med dem, det är det kanske inte alla som gör.
Men för oss är det verkligen värt det, säger Johan.
Den kreativa processen bakom maten är jätteviktig för personalen på Cosa.
– Vi hittar råvaror som vi vill jobba med och kan
liksom inte säga nej. Till exempel sparrisen – ingen
annan restaurang har halländsk grön sparris. Den
kostar kanske mer, men gästerna är mer medvetna nu och frågar var maten kommer ifrån.

visitkungsbacka.se
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FÖLJ OSS!
På visitkungsbacka.se hittar du
alltid aktuell information om vad
som händer i Kungsbacka. Följ oss
också på facebook eller instagram:
@visitkungsbacka
Stay updated: visitkungsbacka.se,
facebook and instagram.

JOHANS
FAVORITER I
KUNGSBACKA

Menyn på Cosa Table är fokuserad på nordiska
råvaror och på själva hantverket. Det finns inte så
många nischade restauranger i Kungsbacka, och
för Johan var det redan från början tydligt att just
detta saknades.
– Jag ville göra något eget inom mat och
upplevelse, och förverkligade den tanken när
den här lokalen blev ledig.
Han lagar inte själv maten, och är heller inte
skolad inom restaurang från början. Det var mer
det stora intresset för branschen som lockade. På
så vis är det mycket magkänsla som gjort Cosa
Table till den attraktiva och kreativa plats den nu är.
– Jag är halvbra på ganska mycket, och tänker
hela tiden att vi kan bli ännu bättre. Det drivet
delar jag med de som jobbar här. Jag vill att de
ska vara bättre än jag, så att de kan vara med och
utveckla mig och restaurangen. Och det gör de
verkligen, säger han.
Cosa Table har tidigare haft en lite hemlig succé
med sin avknoppningsrestaurang på Vässingsö. Nu
planerar de att följa upp med nya spännande saker.
– Vi kommer att skapa ett nytt event under året
där tanken är att man också ska kunna sova över
på platsen. Denna gång vill vi komma närmare
skogen samtidigt som vi kanske även kan lära
gästerna något, säger Johan.
Planen är att arrangera ett socialt dygn för åtta–
tio personer, med fokus på mat och dryck på en,
som Johan säger, ”fantastisk plats i Halland”.
Tvärs över gården från Cosa Table driver
Johans fru Anna Karlsson och hennes kollega
Caroline Liif tillsammans Cosa Home Stories –
en kombinerad inredningsbutik och studio.
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FIKA VID
LYGNERN
Här finns många
små stränder där du
kan hitta din egen
plats. Glöm inte ett
gott naturvin eller
lokal öl från Akia
Brygghus, viktigt
i sommarkvällen!
Have a Swedish
fika by the lake
Lyngnern.

GÅRDSBAGERIET
I IDALA
Åk dit och köp en
massa goda bröd
och kakor av Stina!
Tasty bread and
cookies in Idala.

SKÅRS GÅRD
Jag älskar glass, och
speciellt Skårs gårds
variant av gelato.
Indulge in Skårs
gård’s gelato.

mat

Det är ett mecka för den form- och stilintresserade, en varm och personlig plats som håller hög
klass i valet av detaljer.
– Vi ville skapa något som är unikt, berättar
Anna, som startade Cosa som en webbutik
för åtta år sedan. Hon har alltid vetat att hon
”behöver driva ett företag”.
– Det som lockar mest är nog att vara sin
egen chef. Att kunna styra över sin tid och själv
bestämma riktningen för verksamheten.

är också viktig. Det mesta av det som finns i
butiken produceras mindre än 15 mil från
Kungsbacka. Att jobba med lokala leverantörer
gör inte bara att den som handlar kan få en
skönare känsla av det som hamnar i hemmet,
utan också att utsläpp från transport minskas.
En del av butiken utgörs av studion, där Anna
och Caroline arbetar med sina inredningsprojekt.
Här skissas det både på home styling till privatkunder och inredning av större företagsfastigheter.
– Många kunder vill komma in och prata
inredning, testa hur produkter blir på plats och
visa bilder på sina hem för att få råd. Hit är alla
välkomna!

Cosa har idag både lokala, nationella och
internationella inredningsuppdrag. På senare
tid har Anna och Caroline jobbat en hel del i
Marbella. Men den lokala och hållbara prägeln

EN

Johan Bergman is the man behind the Nordic inspired restaurant Cosa Table in Kungsbacka. With
curiosity and creativity, he has given Kungsbacka the venue that many have longed for. The menu
at Cosa Table has Nordic ingredients in focus, and of course the craftsmanship itself. Johan says
that he and his staff always find commodities they really want to work with, for example green
asparagus from Halland. It may cost a little more, but the customers are more aware now than
before and ask where the food comes from, says Johan. You don’t find many niche restaurants
in Kungsbacka, and for Johan it was clear from the beginning that it was exactly that that was
missing. Across the courtyard from Cosa Table, Johan’s wife Anna Karlsson and colleague
Caroline Liif operate Cosa Home Stories, a combined interior design store and studio.
visitkungsbacka.se
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Ett dygn i Kungsbacka
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Oavsett om du är svag för havets läckerheter, vill ta
en avkopplande runda i trolska skogar eller besöka en
4H-gård med barnen, är Kungsbacka det självklara
valet när du söker vardagslyx. Vi har sammanställt tre
skräddarsydda rundturer som alla sträcker sig över ett
dygn: För foodien, barnfamiljen och naturälskaren.

upplev

Foodien
08.00
BEST WESTERN
HOTELL HALLAND
Ni startar dagen mitt
i Kungsbacka, på
Best Western Hotell
Halland. En perfekt
utgångspunkt
för dagens alla
matäventyr.
Kick off the day at
Best Western Hotel
in the city center.

09.00
DELI ESSENCE
CAFÉ
Skippa hotellfrukosten och promenera
till Deli Essence. En
frukosttallrik här är
som hämtad från
tropiska länder, men
ändå otroligt närproducerad. Chiapudding med nötsmör,
smoothies och
nattbakta gryn tar
dig till himmelriket.
Enjoy a locally
produced breakfast, with a tropical
touch.

13.00
LYXELLS PÅ VALLDA GCC
Hos Lyxells står njutlunch med hög kvalitet i
fokus. Krögaren kan stoltsera med stjärna
i Guide Michelin och en guldmedalj från
Gastronomiska Akademin. Testa dagens
fångst med fantastiska tillbehör.
Bilturen till Vallda Golf & Country Club tar
cirka tio minuter. Även buss 734 stannar på
gångavstånd.
Lunch at a Guide Michelin restaurant at
Vallda Golf & Country Club, not far from
Naturgården.

11.00
NATURGÅRDEN I VALLDA
En liten road trip står på agendan för att ta er till
nästa matupplevelse. Åk till Emma och Claes-Erik
på Naturgården i Vallda, där ni kan köpa med er
ekologiskt nötkött. Djuren här äter foder som
odlats utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. De är ute i naturen större delen
av året och håller på så vis våra betesmarker öppna. Härifrån är det inte
långt till dagens lunchställe!
A short roadtrip takes you to your
next culinarian experience: Naturgården in Vallda. Enjoy organic
beef from animals that graze
outdoors almost year-round.

16.00
RICCARDOS OCH ZIA
Styr kosan norrut
igen, mot Kungsbacka stad. Koppla
av i den gamla
delen av staden
med pittoreska
trähus och ta en
glass på Riccardos
i området Valand.
Runt hörnet kan du
också köpa med dig
goda bakverk hem
från Zia Sweet & Salt.
En promenad runt
stadskärnan tar ungefär en halvtimme.
Back in Kungbacka,
and time just to
stroll and enjoy
the city center.

19.00
COSA TABLE
Efter att ha pustat ut en stund på hotellet
där ni lämnar dagens inköp i hotellets kyl,
är det dags för en riktigt god middag. Njut
av skandinavisk mat och inredning när
den är som allra bäst på Cosa Table. Unna
er en välkomponerad femrätters med
vinpaket eller alkoholfritt och njut länge.
Hotellet ligger på replängs avstånd.
Scandinavian cuisine at its best
at Cosa Table.
21.00
BAR VINCI
Vill ni fortsätta kvällen med en
drink eller ett glas vin till, gör
det gärna på Bar Vinci. En riktig
italiensk pärla mitt i stan. Aperol
Spritz är en klassiker som aperitif,
men funkar lika bra efter maten.
A night cap at Bar Vinci.

visitkungsbacka.se
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Barnfamiljen
08.00
STÄTTAREDS 4H-GÅRD, VEDDIGE
Ni vaknar i lugn och ro på gårdens vandrarhem, som även välkomnar hundar. Frukosten
kan köpas på kaféet om ni inte har med egen.
Med mätta magar är det dags att utforska
omgivningen under förmiddagen, klappa
djuren och kanske hyra kanot?
Start the day at Stättareds Gård.

14.00
SMARHOLMEN,
VALLDA
Nu rör vi oss norrut
mot Kungsbacka,
och stannar till vid
havet. Smarholmen
i Vallda erbjuder
bad vid långgrunda
stränder, krabbfiske
och möjlighet att
hyra gigantiska badleksaker, skimboards
och SUP.
Shallow and wonderful beaches at
Smarholmen.
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16.00
PADDLA I STAN
Om orken räcker till
ännu en upplevelse
- hyr kajak i ”Kayakomaten” i centrala
stan och paddla er
fram i Kungsbackaån. Garanterat
mysigt för alla
åldrar.
Rent a kayak in
Kungsbacka and
paddle your way
through the city.

11.00
STENLID HÄST
OCH HÄLSA
Inte långt från Stättared kan ni rida på
islandshästar! Här
är skogarna trolska,
hästarna trygga och
upplevelsen blir ett
minne som varar
hela sommaren.
Ride Icelandic
horses at Stenlid.
A memory for life!

13.00
KAFÉ MANEGEN, TJOLÖHOLMS LEKBY
Låt barnen leka av sig i historisk miljö i miniatyr.
I entrén ingår dessutom en upptäcktsrunda och
en liten present. Njut så länge barnen orkar och
tanka sedan med en lunch från Kafé Manegen
som ligger på området. För nästa destination,
köp med några smörgåsar och dryck.
A playground in a historic setting,
followed by lunch at Kafé Manegen.

18.00
PINCHOS
Efter paddelturen
kan det vara skönt
att landa en kort
stund. Ät gärna
middag på alla barns
favorit, Pinchos,
och begrunda
dagen innan det är
dags för hemfärd.
Before going
home, time to rest
and collect your
thoughts in the city
center. Try Pinchos
restaurant, the kids’
favorite!

upplev

Naturälskaren
07.00
NATURUM FJÄRÅS BRÄCKA
Starta dagen tidigt på ett av Sveriges 33
Naturum. Här finns en fin utställning om
omgivningarna som ni kan besöka innan ni
utforskar dem på egen hand. Blicka ut över
fjorden och Hallands största insjö, Lygnern, eller
besök Li gravfält med över 100 bautastenar
från järnåldern.
Wake up early and go to wonderful Naturum
Fjärås Bräcka.

15.00
FISKE I KUNGSBACKAÅN
Någon halvtimmes
körning norrut och
ni når stan, där det
faktiskt finns naturupplevelser även
inne i centrum. Ta
med fiskespöt och
testa Västveriges
bästa abborrfiske.
Fiskekort krävs.
Go fishing in the
middle of the city.

11.00
SJÖN LYGNERN
Er medhavda lunch
intas relativt tidigt
vid Hallands största
sjö. Ta med badkläderna och doppa
tårna eller dyk i om
andan faller på.
Early lunch and
a swim in Lake
Lygnern.

17.00
LILLA LAXEN
Den tidiga lunchen har tagit ut sin rätt och
det är dags att fylla på förråden igen. Lägg
undan fiskespöna och sätt er på en av stans
bästa fiskrestauranger. Den friterade laxburriton är relativt ny på menyn och
rekommenderas varmt.
Put the fishing rod aside and enjoy a salmon
lunch at Lilla Laxen.

12.00
TJOLÖHOLMS SLOTT, FJÄRÅS
Välkomna till Norra Hallands juvel.
Slottet i sig är ett arts&crafts-bygge i
världsklass, men även omgivningarna
är värda ett besök för den som vill njuta
av vacker natur eller hyra en kajak ett
par timmar. Stanna och ta eftermiddagskaffet på slottets kafé.
Welcome to one of North Halland’s
true jewels, Tjolöholms slott,
a magnificent castle in arts
& crafts style.

19.00
GREVENS GASTRO
Frisk luft och
god mat gör en
behagligt trött, och
med tanke på att
ni var uppe i arla
morgonstund kan
det vara dags att
tänka på hemgång.
Pusta en stund i
sofforna på Grevens
Gastro först, och
avnjut en kall öl från
ett av Västsveriges
mikrobryggerier.
Baren har även
många goda
alkoholfria alternativ.
Wind up the
day with a visit at
Grevens Gastro.
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Ett saltstänkt liv
som drivs av passion
Efter många år med frekventa
jobbresor över hela världen
startade Martin Lannér Surfskjulet – och bytte livsstil. Nu
ligger fokus på att surfa, att
låta verksamheterna växa i
lagom takt och att göra plats
för det roliga i livet. FOTO CATHARINA FYRBERG

E

tt liv med mycket jobb och många
resor gjorde att Martin Lannér knappt
hade tid att träffa sina barn. Det ville
han ändra på.
– Jag fattade ett beslut om att göra
något som var väldigt roligt i livet i
stället för att fokusera på pengar och hög lön,
berättar han.
Strandkiosken vid Gårda Brygga där Martin
driver en del av sin verksamhet har funnits i
många år. Numera är det också en plats för
vattensport och äventyr, där Martin Lannér
hyr ut kajaker, SUP-brädor och håller i kurser.
– Med surfskjulet som verksamheten heter blev
drömmen om att ha en egen surfshop verklighet. Uthyrningen av surfbrädor har sedan dess
utökats med SUP-brädor och kajaker.
Just SUP, stand-up paddelboard, har exploderat
i popularitet de senaste åren, inte minst längs
Kungsbacka kommuns kust.
– Jag var inte allra först med SUP, men en av de
första i Sverige.
För Martin själv är det vindsurfing som är favoritsysslan. Intresset för vind och vågor gjorde att
surfing gick från att vara en hobby till att även
bli arbete, en hel livsstil. Nu får surfingen ta mer
plats och han kan umgås med familjen på ett
annat sätt än tidigare.
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SURFSPOTS
Några av de bästa
platserna för vind- och
kitesurfing är Draget
i Onsala, Lerkil i Vallda
och Torkelstorp i Hanhals.
Det finns också
många fina områden för
SUP-paddling. Kungsbackafjorden är skyddad
från öppet hav och du
kan paddla mellan öarna
i varierad natur. Den som
vill kan också paddla SUP
på Kungsbackaån mitt
inne i stan.
Some of the best surfspots in the area are
located in Onsala and
Vallda, says Martin.

visitkungsbacka.se
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– Det är mycket därför jag vill göra detta, för
att kunna leva, jobba och göra det jag tycker är
roligast. Det finns alltid saker med att driva en
verksamhet som inte är så kul, men när någon
varit ute och paddlat SUP första gången och lyckas
stå upp på brädan, är det otroligt belönande att få
vara med om, säger han och ler.
Fler skulle kunna ha glädje av det äventyrliga
och fria som actionsporter innebär. Det är inte
bara runt Surfskjulet och strandkiosken som det
bubblar. Martin är också ordförande i Kungsbacka surf & klätterklubb där det händer nya
spännande saker.
– Vi har hållit på länge, lärt oss vara envisa och
hålla ut lite när det behövs. Det tog ett bra tag
från det att vi trodde att SUP skulle slå igenom
på bredare front, till att det faktiskt gjorde det.
Martin hoppas att det snart ska lossna även för
klätterklubben.

”Jag tror på att fler skulle ha
glädje av det äventyrliga och det
fria som actionsporter innebär.”

MARTINS FAVORITPLATSER
I KUNGSBACKA
GÅRDA BRYGGA
Perfekt bad eftersom här finns både
klippor, brygga och
glass samt möjlighet att hyra SUP
och kajak.
Take a swim by
Gårda Brygga.

SANDSJÖBACKA
Här kan du både
vandra, klättra och
köra mountainbike.
Hike, climb and
mountainbike in
Sandsjöbacka.

TORKELSTORP
Blåsiga dagar är
detta platsen för
vind- och kitesurf.
Enjoy surfing in
Torkelstorp.

– Jag har svårt att släppa idéer som jag själv
tycker är bra, och som jag vill att alla ska få ta del
av. Jag går gärna och värker på dem ett tag, lägger
planer för hur det ska gå ihop. Och jag tror på att
fler skulle ha glädje av det äventyrliga och det
fria som actionsporter innebär. Här i kommunen
finns goda möjligheter till det!

EN

After many years of frequent business traveling
around the world, Martin Lannér opened Surfskjulet. His passion for wind and waves started
as a hobby but has now turned into a complete
lifestyle. The beach kiosk at Gårda Brygga,
where Martin operates a part of his business,
has existed for many years. And now, it is a
place for water sports and adventures as well,
as Martin rents kayaks, SUP boards and gives
classes. Martin is also chairman in Kungsbacka
Surf and Climbing Club. In the same way that
SUP has become more and more popular over
the years, Martin hopes that climbing will pop
in the same way. He believes that more people
could enjoy the adventure and freedom
that come with action sports. And in the
municipality of Kungsbacka, there are
certainly opportunities for it.
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LEVER SIN DRÖM
Surfskjulet vid Gårda Brygga startades
av Martin Lannér för tio år sedan.

upplev

Aktiv
semester
I Kungsbacka är du alltid nära naturen. Hav, sjöar och skog
gör kommunen perfekt för dig som är aktiv, oavsett om du
vill surfa i salta vågor, vandra i natursköna omgivningar eller
cykla längs kuperade skogsstigar.
CYKLA!

VANDRA!

Längs hela västkusten
ringlar sig Kattegattleden, en naturskön och
lättcyklad bana. Cykla
från Särö i norr, via Gottskär över Onsalahalvön
mot Kungsbacka stad
och vidare söderut till Åsa
och Frillesås. Salta vindar
svalkar dig när du passerar
små samhällen och
historiska platser. Stanna
för ett dopp, handla i en
gårdsbutik eller titta på
konst i en ateljé när du
har vägarna förbi.
Follow Kattegattleden
for the ultimate cycling
experience.

Hallandsleden som löper
genom inlandet är toppen
både för dagstripper
och flerdagarsturer med
vandringskängor och tält.
Sträckan Kungsbacka–
Varberg är nästan 14
mil och uppdelad i åtta
etapper som alla bjuder
på storslagen natur.
Pack a tent and put on
the hiking boots. Time
for Hallandsleden!

För dig som vill ha lite
mer terräng och gillar
skogen finns mängder av
motionsslingor som alla
är kuperade och utmanar
sina besökare. Fors, Sandsjöbacka, Kungsbackaskogen, Rigortorpet och
Skällared är några platser
att utforska närmare.
You find challenging
terrain in for example
Fors.

Du som älskar havet – sikta
in dig på fem kilometer
långa Särö strandpromenad, fortsättningen
på naturreservatet Särö
Västerskog. Här tillbringade kung Gustaf V 35 år i
sitt älskade sommarhus.
A walk on the beach at
Särö strandpromenad.
Till Tjolöholmshalvön i
Fjärås kommer du inte
bara för en pampig
slottsupplevelse. Platsen
är också känd för sitt rika
djur- och växtliv, med
lummiga lövskogar och
karga klippstränder.

Ta gärna med kikare!
Lush and wild nature at
Tjolöholmshalvön.

Experience red cliffs in
Hållsundsudde-Sönnerbergen.

Näsbokroks naturreservat
utanför Åsa är något
alldeles särskilt. Känn
havets kraft när vindarna
blåser in över ljunghedar
och klapperstensfält.
Promenadslingan på
1,4 kilometer har flera
lättillgängliga rastplatser.
Du kan också vandra fritt
över bergsknallarna,
det uppskattas inte
minst av barnen!
A walking trail by the
sea just outside Åsa.

Mer historia finns på
Naturum mitt på Fjärås
Bräcka som skapades av
inlandsisen för 13 000 år
sedan. Här kan den vandringssugne välja mellan
en rad olika leder, som
alla finns beskrivna i
appen Naturkartan,
Kungsbackas digitala
frilutsguide.
Feel the wings of history
and explore beautiful
Fjärås Bräcka.

Ett annat naturreservat
att hålla ögonen på är
Hållsundsudde-Sönnerbergen på Onsalahalvön,
som känns igen på sina
röda klippor och spännande fornminnen och
labyrinter. Leden är bitvis
ganska krävande, men
i slutet belönas du med
en magnifik utsikt över
havet och Nidingen från
en gammal lotsutkik.
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Mycket mer än
en sommarstad
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Närheten till havet och till långa vita sandstränder
gör det lätt att se Kungsbacka som en sommarstad. Det är inte konstigt! Men Kungsbacka lockar
besökare året runt. Läs vår guide för inspiration
om aktiviteter för årets alla månader.

UT OCH GOLFA

KONST I
KUNGSBACKA

Gillar du golf? Eller har
du aldrig testat? I kommunen finns flera fina
golfbanor för traditionell
golf, men också roliga
varianter som minigolf,
discgolf och fotbollsgolf.
Play all sorts of golf in
the Kungsbacka area.

Visste du att Kungsbacka
har en jättefin konsthall?
Den ligger på andra
våningen i kulturhuset
Fyren i centrala Kungsbacka. Här kan du se
utställningar av internationella, nationella och
lokala konstnärer med
tyngdpunkt på samtidskonst. Dessutom är alla
utställningar gratis att
besöka!

LEK OCH ÄVENTYR
Favoriter för barnen finns
det gott om. Missa inte
våra temalekplatser vid
Idrottsparken, Skogsallén,
i Kungsbackaskogen och
på Borgmästareplatsen.
Theme parks for the
kids in for instance
Skogsallén.

ÄLSKA ÄSKHULT
ÅRET RUNT
Vår, sommar, höst och
vinter – hela året kan du
promenera i kulturreservatet Äskhults by. Köp
picknickkorg från kaffestugan, gå på guidning
eller upplev byn på egen
hand med audioguide!
Äskhults by is wonderful
all year round.

året om

FÖLJ OSS!
På visitkungsbacka.se
hittar du alltid aktuell
information om vad som
händer i Kungsbacka.
Följ oss också på facebook eller instagram:
@visitkungsbacka

GOTT OM FISKESTÄLLEN
Kungsbacka är perfekt för att pröva fiskelyckan. Här finns över
20 fiskrika vattendrag, och så hela havet förstås. Faktum är att
du har goda fångstchanser även mitt i stan. I Kungsbackaån
finns öring, lax och ett av landets bästa abborrfiske. Bra ställen
för öringsfiske är Tjolöholm, Hållsundsudde, Vallda Sandö och
Hanhals holme.
I havet är det fritt för allmänheten att fiska med handredskap.
I sjöar och vattendrag krävs fiskekort, som du köper online.
Go fishing in various places around the city.
Why not try Tjolöholm or Hanhals holme.

HANDLA DIN LOKALPRODUCERADE MATKASSE
För dig som gillar känslan av lokalt producerade råvaror är
Kungsbacka kommun en guldgruva. Här finns mängder av
gårdsbutiker med alla tänkbara delikatesser. I Kungsbacka
stad kan du handla ost och te hos Bröderna Nilsson, och lokalt
odlade potatissorter i Potatiskällaren. Åk västerut och haffa en
vacker bukett hos Blosterfarmen i Vallda. Kör vidare mot Alfons
gård som alltid är öppen och tar emot swishbetalning för sina
grönsaker, ägg, honungsburkar och presenter. Strax söderut
finns också gårdarna Lindholmen och Rompen som säljer
ullprodukter och fårskinn från egna djur.
Buy locally produced food in various farm shops.

Vill du få ut ännu mer av
din konstrunda kan du
gå en självguidande
vandring och spana in
stans skulpturer och
muralmålningar. På
kungsbackakonsthall.se
finns pdf:er att ladda
ner, som beskriver både
konstverken och hur du
ska promenera för att ta
del av dem.
Get arty! See the
current exhibitions at
kungsbackakonsthall.se

EVENEMANGSKOLL
Lyssna på musik, se en
teaterföreställning, ta ett
skogsbad med guide eller
joina en tecknarklubb! På
visitkungsbacka.se finns
en evenemangskalender
som håller dig uppdaterad om allt kul som
händer i kommunen
– hela året.
Go to visitkungsbacka.se
for an event calendar.
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Kungsbacka älskas av oss som bor här, och varje
år hittar nya besökare hit tack vare allt som vi
har att erbjuda. Oförglömliga naturupplevelser,
gemytligt stadsliv och en intressant historia
lockar – kanske också dig?
Läs mer på visitkungsbacka.se!
Kungsbacka is loved by us who live here, and every year new visitors
find their way here thanks to everything the municipality has to offer.
Unforgettable nature experiences, cozy city life and an intriguing
history attract. Perhaps you agree?

Skanna QR-koden
för mer inspiration!

