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Medborgarkontoret Mark,  
Boråsvägen 40, 511 80 Kinna, 
Tel 0320 - 21 81 00

www.upplevmark.com
För öppettider se  
www.mark.se

  

Med sin unika historia och höga kompetens utgör Mark idag Sveriges textila  
centrum - Tygriket, med produkter efterfrågade i hela världen. 

I din hand håller du en broschyr som vi hoppas ska ge dig vägledning och vara till hjälp 
att välja och hitta rätt. Kombinera den gärna med kartan, Tygriket i Mark.

Här erbjuds långt mycket mer av shopping än bara textilier. Du finner många lokala 
aktörer kring inredning, design och hantverk, alla positivt påverkade av tiden som gått. 
Hög kvalité till bästa pris, givetvis med ett vänligt bemötande och hög serviceambition.

Med närhet från Borås, Varberg, Göteborg och Ullared finns vi alltid nära.

Varje besök och varje ledig stund bör ju också förgyllas med upplevelser och god mat. 
Här i Mark vet vi vad det innebär att sträva efter ett gott liv och delar gärna med oss, 
såväl på tallriken som i form av ren avkoppling. Pröva på en disponentlunch, bo på 
förläggargård eller avnjut en modern måltid i historiska miljöer. 

Med över 300 sjöar, Viskan, Häggån och mindre vattendrag är regionen mycket  
lämpad för paddling och fiske. På land är det böljande slättlandskap, djupa skogar  
och vackra vandringsleder som lockar kropp och själ. 
Cykla, paddla, golfa, vandra, bada, shoppa, vila och framförallt fånga dagen!

Så välkommen till en bygd med starka rötter i textilhistoria och ett synnerligen rikt 
utbud genom levande, starka orter, alla med sin charm och vilja att ge besökaren  
något alldeles extra. Kort sagt: Mark ger avtryck och vi vill ge dig intryck.

Välkomna till oss, stanna lite längre och upplev lite mera.

Välkommen till Tygriket i Mark!

BO

I tygriket finner du extra mycket information 
vid våra infopoints. Dessa är strategiskt  
utplacerade på olika orter i vårt vackra Mark.
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Symboler som hjälp

Hos oss hittar du härliga, sköna plagg och 

accessoarer i mönsterstickad trikå av finaste 

merinoull. Vår tunnare kvalitét i supermjuk 

ull i nya färger och mönster  passar fint i vår 

och sommar. Kom in i vår butik och prova!  

Passar inte våra storlekar kan du beställa  

med specialmått och välja mellan ett 30-tal 

olika färger och mönster. Alla plagg tillverkas 

hos oss i Kinna. Det finns även många fina 

koftor i utgående tyger till halva priset.

 
Öppettider:      

 Onsd. - Fred. 11 - 17, Lördag 11 - 14
(Lördagar stängt  (22/6 - 10/8) 

  Risängs Gård, Risängsvägen 18 Kinna  070-731 30 28       

Välkommen till 

E D U R S D O T T E R

edursdotter.se
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MAT • FIKA • GLASS • EVENT • KYRKOGATAN 5 KINNA • 0320-10301 • VARD: 9-18. LÖR:10-16.
Café Skrädderiet i hjärtat av Tygriket                    

10 juli kl 19
VIKTOR 

JOHANSSON
Mat & Bar. Fri entre.

17 juli kl 19
ANDRE 

WENDTH
Mat & Bar. Fri entre.

24 juli kl 19
GRELSSON & AL 

med band
Mat & Bar. Fri entre.

31 juli kl 19
HOMETOWN 

MOJOS
Mat & Bar. Fri entre.

3 juli kl 19
DORIS

och Henrik Larsson.
Mat & Bar. Fri entre.

1 juni kl 23
LANI MO

Biljett via Ticketmaster eller 
Skrädderiet (mat & bar)

24 augusti kl 22
JAY SMITH

Biljett via Ticketmaster eller 
Skrädderiet (mat & bar)

15 juni kl 21

BROLLE
Med band
Biljetter: 
399/599 kr 
via Ticketmaster 
eller Skrädderiet 
(mat & bar)

BUTIK JUNI
Här jobbar vi med personlig service.
I vår butik finner ni kläder, accessoarer 
och inredning. 
Mode för henne i stl XS-XXL. 
Välkomna till oss. Kram Jessica & Ida
Boråsvägen 28 i Kinna, 0320-794170
Facebook & Instagram butikjuni

VILJA BUTIKEN
Unik butik. Glas, porslin, te, köks-
artiklar, bestick och smycken.
Märken som t.ex. Rörstrand, Orrefors,
Kosta Boda, Ittala, Georg Jensen, Snö
0320-12647 mån-fre 10-18 lör 10-15
Kinna centrum, Sätraplan 9.
Välkomna!

DITT BAGERI
Bageri & café med gott bröd, härliga 
fikabröd, soppa & goda mackor.  
Allt bakas från grunden, med mycket 
kärlek och äkta smör. 
Öppet: mån-fre 6.30-18, Lör 10-15
Boråsvägen 34 i Kinna. 0320-101 02
www.dittbageri.se    VÄLKOMMEN! 

VÄLKOMMEN TILL KINNA

HANS & GRETA
Prisvärda kläder i hög kvalitet för
baby-12 år. Presenter till födelse, dop,
kalas samt barnrumsinredning.
Stort sortiment Gots och Fairtrade.
Klockaregatan 1 i Kinna, 0320-12980
Facebook & Instagram: @hansgretas  
www.hansochgreta.com

CAFÉ SKRÄDDERIET
Mumsiga bakverk, sallader, grill- 
mackor och god mat i den ”gamla 
delen av Kinna”! Mysig trädgård  
och härlig uteservering med glass 
kiosk, bar och eventverksamhet.  
Kyrkogatan 5, Kinna   0320-103 01
Öppet: vard.  8.30-18, lör 10-16.

SILVRA
i Café Skrädderiets trädgård.
Unika stickade smycken i äkta silver 
med teknik som härstammar från 
vikingatiden. Öppet: mån-tor 12-18
Kyrkogatan 5, Kinna. 
Tel 0706-88 50 32   
www.silvra.com

SALVIA BLOMMOR
Kvalité & Service

Klockaregatan 5, Kinna 
Tel.0320-127 27

BERNDTSONS AUDIO VIDEO
Välsorterad hemelektronikbutik mitt 
i Kinna. Här hittar du det bästa inom 
telefoni, data, ljud&bild, nätverk, para-
bolantenn, smarta hemmet. Certifie-
rade Control 4. Specialiserade att lösa 
alla dina problem som önskningar!  
Mor Kerstins Torg 2. Tel 0320-10348

CHOKAKA
Egengjorda praliner och choklad.  
Mysigt fikaställe med belgiska  
våfflor, chokladbakverk, olika  
sorters kaffe och varm choklad.
Öppet: ons-fre 9.30-17.30, lör 9.30-15
Klockaregatan 2D i Kinna,  
070 358 31 66            www.chokaka.se

SHOP AROUND THE CORNER  
och LILLYBOX
Välkommen till din lifestylebutik med 
dammode och inredning i centrala Kinna  
Kinnas mysigaste butik! Kyrkogatan 7. 
www.shop-aroundthecorner.se 
www.lillybox.com

En underbar livsstilsbutik för dig och ditt hem

Titta in till oss. Unna dig en mysig stund, 
vi väntar på dig! 

Välkommen till Kyrkogatan 3 i Kinna. 

KINNA
Det vi dag kallar centrum är liktydigt med den gamla byn 

som då bestod av ett större antal förläggargårdar. 

Idag ligger kommunhuset här med sitt medborgarkontor 

och ger service till såväl Markbor som besökare.

I Kinna finns namnkunniga kedjebutiker, små unika  

butiker med det lilla extra och inte minst mysiga caféer.
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TRIVAS - ELON I KINNA
Ett komplett elvaruhus. Vitvaror, vär-
mepumpar, elmateriel,små hushållsap-
parater, dammsugare, hembelysning.
Handelsgatan 2 i Kinna  
Tel 0320-104 00
kinna@trivas.se

KASTHALL FABRIKSBUTIK
UTSTÄLLNINGSMATTOR, REST- 
GARNER OCH ANDRASORTERING UPP 
TILL 70% RABATT.
Fritslavägen 42 i Kinna,
Måndag–fredag: 10-18, Lördag:10-15
www.kasthall.com

ARVIDSSONS TEXTIL AB 
Fabriksförsäljning: Metervaror, 
gardiner, gardinkappor, trikå,  
stuvar, 2:a sortering, utgående  
varor. Sömnadsbeställning av gardiner.
Verkstadsg. 1 i Kinna  0320-20 94 17
Öppet: mån-fre 10-17
www.arvidssonstextil.se

MARKS JAKT & FISKECENTER
Fiske och jaktbutiken i mark med 
det breda sortimentet och den 
goda servicen.
Verkstadsgatan 3, 511 57 KINNA 
Tel 0320-44008
www.wildboars.se

RESTAURANG ACAPPELLA
Internationellt kök med tapas,  
à la carte och lunch. Stor parkering 
med möjlighet för gruppbokningar.
Fritslavägen 8 i Kinna. 0320-787800
acappella@acappella.nu
www.acappella.nu

EDURSDOTTER
Sköna koftor med mera i merinoull av 
högsta kvalitet. Allt tillverkat i Kinna. 
Ons-fre 11-17,  lör 11-13,  
lördagar stängt 23/6 - 11/8.
Risängsvägen 20, Kinna 
070-731 30 28.   www.edursdotter.se

KINNA HÄLSOKOST
Välsorterad hälsokostbutik på  
Stationsgatan 8 i Kinna.  
Öppet tider: 
mån-fre 09–13 och 14–18
lör 09–13.
Telefon: 0320-136 80
Välkommen in!

MARKS GOLFKLUBB 
Spela golf mitt i tygriket! 
Brättingstorpsv. 28, Kinna
Shop/kansli  telefon 0320 - 142 20
www.marksgk.se, info@marksgk.se

VALLA GOLF RESTAURANG 
Golfrestaurangen erbjuder lunch, helg-
meny, catering, bar och café.  
Brättingstorpsv. 28, Kinna
Restaurang telefon 0320 - 142 20
www.marksgk.se

VÄLKOMMEN TILL KINNA

AB LUDVIG SVENSSON
Fabriksförsäljning, Pelle Vävare, 
Borås Cotton, Kinnamark m.fl. till 
låga priser. Boråsvägen 29 i Kinna. 
0320-20 55 15 Öppet: mån-tis 10-17, 
ons-tor 10-18, fre 10-17, lör 10-14. 
Lördagar stängt i juli t.o.m. 10 augusti.
www.ludvigsvensson.com

KINNA FINBAGERI 
Välsorterat bageri mitt i Kinna med 
ljuvliga bröd och underbara bakverk. 
Vi har även fäscha sallader, pajer och 
färdiga mackor att äta här eller ta med. 
Öppet måndag - lördag. 
Klockaregatan 7 i Kinna.
Tel. 0320 – 101 68.

Du hittar vår butik KOFRABODEN på Näsgatan 32, Näs industriområde i Kinna. Tel 0320-357 27. Öppet mån-fre 10-18, lör 10-14. 

FABRIKSFÖRSÄLJNING TILL DAM OCH HERR
Stort utbud av egen produktion och märkeskläder. Även i stora storlekar.

LoveLi   HaPPi   CECIL   Harwest   Cutter & Buck   CELLBES   Junge
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 En guldgruva för tygälskare!
Otroligt stort utbud av MODETYGER • HEMTEXTIL • FÄRDIGSYTT

400 sorters garn! 
Alltid lägsta lagerpris på:
Stick- virk- & vävgarner • Handarbeten 
Gardintyger • Bäddlinne • Kuddar 
Täcken • Överkast • Frotté  
Vaxdukar • Mattor 

KINNAGARN
Öppettider: mån-tor 9 -18  
fre 9 -17, lör 9 -14

Näs Industriområde
Ånäsvägen 1 Kinna
tel 0320-152 10
www.kinnagarn.se

LAHALLS BIL
Det lilla företaget med de stora 
resurserna!
Lahalls Bil i Kinna är fullservice-
anläggning för Citroën, Fiat, Hyundai 
Iveco, Subaru.
www.lahallsbil.se

VISKO
Sveriges mest välsorterade skobutik! 
Skor, tofflor, väskor m.m. Shoes, bags.
Maskingatan 2 i Skene. 0320-322 90
må-fre 10-18, lö 10-15, sö 11-16.
Stängt söndagar i juli.
www.visko.se

KINNA GARN
Stick- virk- o vävgarn, gardiner,  
möbeltyger, mattor, hemtextil,  
bädd o bad, överkast, gardin- 
stänger, vaxduk, handarbeten.
Ånäsvägen 1 i Kinna  0320-152 10
mån-tor 9-18, fre 9-17,  lör 9-14
www.kinnagarn.se

SKROTEN
Gardiner, mode- fest- och möbel-
tyger, inredningsartiklar, bädd och bad 
med mera. 
Förrådsgatan 4 i Kinna 0320-20 98 60
Öppet: mån-fre 9-18, lör 9-14.           
www.skroten.se                          

KOFRABODEN
Välsorterad butik med stort utbud 
damkläder, även i stora storlekar. Näs-
gatan 32 på Näs industriområde i Kinna. 
Öppettider:  Mån-fre 10-18 Lör 10-14. 
Tel 0320-35727
Instagram: kofraboden

   
VÄLKOMMEN TILL NÄS, KINNA OCH SKENE

Möbeltyger • barntrikå • gardiner • gardintillbehör • linnetyger • ull • vaxdukar 
mattor • festtyger • bädd • bad • lampor • överkast • kuddar och mycket mer.

www.skroten.se Följ oss på instagram:  skroten_tyg
Näs industriområde i Kinna • 0320-20 98 60 • mån-fre 9-18 • lör 9-14

Näs ind.omr. Kinna • 0320-20 98 60   www.skroten.se  Måndag-fredag 9-18 • lördag 9-14

En guldgruva för tygälskare!
Samma tyger som i stan, bara väldigt mycket mer för pengarna.

Modetyger • Möbeltyger • Barntrikå • Gardiner & gardintillbehör 
 Linnetyger • Ull • Vaxduk • Mattor • Festtyger • Bädd & Bad

Och mycket mycket mer…….
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HEDVISBORGS HANDEL AB
Stort utbud av dam- och herrkläder.
Även större storlekar.
Järnvägsgatan 3 (granne med  
stationen), 511 61 Skene
Välkommen!

CASABLANCA
Hemtrevlig restaurant i cetrala Skene. 
Vi serverar dagens lunch mån-fre 11-
15, à la carte, kinamat och sushi.  
Mån 11-15, tis-tor 11-21, fre 11-22,  
lör 13-22, sön 13-21.  
Varbergsvägen 67 i Skene. 0320 323 94 
www.restaurangcasablanca.se

VÄLKOMMEN TILL SKENE

COOP Skene
Livsmedelsbutiken med möjligheter.
Post, Svenska spel, västrafikkort
och turisminfo.
Öppet mån-lör 8-21, sö 10-21
Örbyvägen 1. Skene

FÅGLUM / SKENE CYKEL
Försäljning och reparation av cyklar. 
Vi är stora på MTB, landsväg, trial, 
elcyklar och lastcyklar. 
Örbyvägen 2 i Skene. Vi har också butik 
i Varberg.
Tel 0320-476 90. Mobil 073-500 95 68
sven@faglum.se    www.faglum.se

FRÖLICH 
•  Hamburgare  •  Korv  •  Nuggets  • 
•  Köttbullar  •  Pommes  •  Falafel  •
Vi finns på Örbyvägen 2 i Skene.
Tel 0320-402 05

SKENE 
En gammal marknads- 

och tingsplats i Marks 

härad, senare ett

 känt textilindustri-

samhälle, med bland 

annat Borås Wäfveri.

PIZZERIA NAPOLI
•  Pizza  •  Kebab  •  Sallad  •  Lasagne  •  
•  Kyckling  •  även glutenfria pizzor  • 
Öppet: mån-fre 11-21, lör-sön 12-21 
Varbergsvägen 66 i Skene. 
Tel 0320-400 28 
www.napolipizza.nu

ERNHOLMS CAFÉ & KONDITORI
Mysigt café med massor av bakverk, 
gosdaker, bröd, färdiga smörgåsar. 
Stanna och fika i anrik miljö eller köp 
med till picknicken. Centralt i Skene. 
Öppet måndag – lördag.  
Varbergsvägen 71 A. Tel 0320-400 76.

SKENE BOKHANDEL
Böcker, kontorsmaterial, leksaker.
Bred sortering - god service.
Tel 0320 - 472 20
Varbergsvägen 81 i Skene
Välkommen!

BLOMSTERJÄTTEN 
2500 m2 blommor, krukor interiör,  
presenter, trädgårdsmöbler, m.m. 
Ordinarie öppettider:  
mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16.
Kungsfors Center i Skene, ingång vid 
Willys kundparkering
Tel 0320 470 70

2.500m2 blommor, interiör, presenter, trädgårdsmöbler, krukur m.m.  

Ordinarie öppettider
Skene

ingång vid Willys kundparkering
f

ERIKSHJÄLPEN
Stor Second Hand-butik där allt över-
skott ger liv åt barns drömmar!
Örbyvägen 16 i Skene. 
Öppet ti, to 14-18. Lö 10-14
Tel. 0320-322 20
Facebook.com/erikshjalpenskene
www.erikshjalpen.se/skene

MANDY´S FAST FOOD 
Välkomna till Sveriges häftigaste ga-
tukök där temat är Rock´n´roll i 50-60 
tals miljö. Järnvägsgatan 1 i Skene
Öppet mån-ons 11-19, tor-fre 11-20, 
lör-sön 12 -20.  
Ring gärna och beställ 072-518 78 78
www.mandysdiner.se

VÄLKOMMEN TILL EN ANNORLUNDA SKOBUTIK!

Vard 10-18 • lör 10-15 • sön 11-16, stängt sön i juli • Butik på Maskingatan 2 i Skene, tel 0320-322 90

Här finner du:
Damskor
Herrskor
Barnskor

Tofflor
Sportskor
Träskor

Gummistövlar
Väskor

Funktionskläder
Kepsar

Mössor m.m.

Sveriges största  
sortiment med  
tusentals sko-

modeller, stor väsk-
avdelning från över 
130 olika märken. 

Hos oss får du  
dessutom fin  

personlig service.

www.visko.se

Evas Ullkläder
Merinoull för stora och små.

www.ullklader.se

Kronogården
Gårdsbutik (mjölk, glass). Besöksgård.

www.kronogarden.eu

Atelje Tygtrasan
Sömnad av kläder med mera. 

www.ateljetygtrasan.se

Surtebykeramik
Keramik i stengods och raku.

www.surtebykeramik.dinstudio.se

Haraldsgården
Lamm, sylt, boende.

Facebook / haraldsgarden

Retrofrun
Gamla ting blir nya saker

www.retrofrun.se

Röda stugans Njuteri
Betong till nytta och nöje

www.pias-praktiska-pedagogik.se

Gångemads fårgård
Lamm och biodling. 
www.gangemad.se

Kokhuset
Fårskinn från egna får, hantverk m.m.

www.kokhuset.se 

Hulatorps Champinjoner 
Närproducerade champinjoner m.m.

www.hulatorpschampinjoner.se

Nifty Nook
Handgjorde smycken och inredning. 

www.niftynook.se

Berits Vävstuga
Allt för vävning. 

www.beritsvavstuga.se

Olofsgården
Lamm samt giftfri odling

www.olofsgarden.se

Skafferiet i Hyssna
Bär & örter, egenodlat & hemgjort

www.skafferietihyssna.se

 
 

www.surtan.se

Smultronställen i tygriket 
- en upplevelse för öga och gom!



VÄLKOMMEN TILL TORESTORP OCH ÖRBY

TRENDHUSET
Gardiner, kuddar, inredning, blommor.
Café, hembakat och sommartid har 
vi egengjord glass. Öresjövägen 110  
i Torestorp. Tel 0320-55316  
Öppet: tis-fre 11-18, lör 10-13 
Webbshop: trendhuset.com, 
www.torestorpmaleri.se

GUMSELID´s Ateljé & Butik
Hur blir en tomte till?
Butiken där upplevelsen står i centrum.
Verkstad, butik och workshop.
Älvseredsvägen 12 i Torestorp   
070-538 34 54
www.gumselid.com

KUPAN SPEL & SERVICEBUTIK 
Närbutik med mat, godis, spel, 
lotter och postutlämning. 
Öppet alla dagar 10-20. 
Bergsbovägen 22 i Örby  
Tel 0320-483 30
Varmt välkommen!

ÖRBY PIZZERIA  
Restaurang med godaste pizzan du 
kan tänka dig. Även fräscha sallader 
och god kebab. Ät i vår restaurang eller 
ta med. Bergsbovägen 22 i Örby  
Tel 0320-484 38
www.orbypizzeria.se

Trendhuset
Gardiner, dukar, kuddar, blommor, inredning.
Öppet tis-fre 11-18, lör 10-13, sön juni-aug 10-13.

Café
Alltid med hembakat.

Öresjövägen 110 i Torestorp. Tel 0320 - 553 16
Träffa oss på facebook och instagram Bädd, bad och textilier för hemmet i skandinavisk design.

Boråsvägen 29 Kinna tel. 0320-20 55 15 
Öppet: mån.tis. 10-17  ons.-tors. 10-18  fre. 10-17  lör. 10-14 lördagsstängt juli t.o.m. 12 aug.

www.ludvigsvensson.com/se-interior-textiles/fabriksforsaljng                  facebook: svenssonsfabriksförsäljning

Fabriksförsäljning

TORESTORP 
Vandra över porlande bäckar & genom lummig grönska vid 

Sju Strömmar mitt i byn. Hyltenäs kulle är fint att besöka. 
 

ÖRBY 
Öresjön, lika vacker året runt, med bad, fiske, segelklubb 

och småbåtshamn. Ramsholmens kulturreservat bjuder på 

stigar med historiska inslag i vacker natur runt drängsjön.

Bädd, bad och textilier för hemmet i skandinavisk design.
Boråsvägen 29 Kinna tel. 0320-20 55 15 

Öppet: mån.tis. 10-17  ons.-tors. 10-18  fre. 10-17  lör. 10-14 lördagsstängt juli t.o.m. 12 aug.
www.ludvigsvensson.com/se-interior-textiles/fabriksforsaljng                  facebook: svenssonsfabriksförsäljning

Fabriksförsäljning
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www.upplevmark.com
Din guide till allt det härliga i Marks kommun

Marks kommun – värt att besöka  
året runt

FINA FISKEN
Med över 300 sjöar, så kan vi 
nära nog erbjuda er en sjö per 

dag under ett helt år!

 Givetvis behövs fiskekort till de 
flesta sjöarna och mark ägaren 

har ju fiskerätten till de som inte 
ingår i något FVO.

Nedan anges endast några av 
alla de möjligheter som finns, 
samtliga ingår i något fiske

vårdsområde.

Här nappar det:

Frisjön
Hedgärdessjön

Hornsjöarna
Lilla Hålsjön

Stora Hålsjön
Häggån
Härsjön
Lygnern

Ingsjöarna
Oxsjön
Tolken

Maresjön
Sandsjön
Surtan
Sävsjön

Öresjöarna
Viskan

För mer info besök 
www.upplevmark.com

LIV & RÖRELSE
Ekleden 22 km.

Du passerar förläggargårdar och 
fina sjöar och passerar Fritsla, 
Kinnahult, Rydal och Seglora.

Dräggsjön runt 7 km.
Fin stig blandat med grusväg vid 

Ramsholmens kulturreservat.

Hyssnaleden 40 km.
Kuperad vandring genom vackra 
naturreservat med bokskogen 

Stomsås och fina utsiktsplatser. 
Längs leden finns mycket kultur

historia att upptäcka.

Navåsleden 13 km.
Den kuperade leden passerar 

bl.a. varggrop, bokskog och en 
jättegran. Här finns en under bara 

badsjö.

Kurirleden 50 km.
Mellan Örestens fästning och 

Kinnahus.

Älgstigen 11 km.
Startar vid Hanatorp och tar dig 
genom skog och kulturlandskap.

Mjögasjön runt 10 km.
Mysig, badvänlig sjö inne  

i djupskogen.

Naturstigen vid Brokvarn 3 km.
Fint för en snabb vandring med 

fika. Troligtvis får ni se betande får.

Viskastigen 18 km.
Medeltida färdväg från Halland 

mot huvudstaden längs Öresjön. 
Viskastigen kan kombineras med 

Hallandsleden och kurirleden.

Viss reservation för underhåll  
av leder.

STRANDLIV  

I Mark finns alla möjligheter till 
sköna dopp. Friska, rena sjöar 

och vattendrag väntar på att bli 
utforskade.

Här följer några guldkorn …

Sätila strand vid Lygern. Härlig 
sandstrand med stor brygga och 
ISA Båten. Långgrund och barn
vänlig, med träd som erbjuder 

skugga.

Stora Navsjön.
Friskt, rent och välskött 

uppe vid Navåsen. 

Sandsjön.
Litet, fint och mysigt.

Lilla Horredsjön  Hornsjön.
Ostörd liten sandstrand.

Hedgärdessjön.
Djup sjö med brygga, stora 

gräsytor, wc och motionspår.

Öresjön. 
Hanatorp  fin sandstrand med 
kiosk och service, camping.
 Mos strand  familjevänligt. 

Lygnern.
Lygnevi badplats, långsträckt 

sandstrand och ångbåtsbrygga. 

Som hundägare är du väl
kommen med kopplad hund 
till våra sjöar och stränder. 

Hundförbud råder endast vid 
Hedgärdessjöns badplats.  

Hanatorp och Lygnevi badplats 
har hundzon. Välkommen!

Foto Magnus Larsson Utsikten från Hyltenäs kulle



Aratorpsvägen 14, Fritsla

Tel. 0320-723 41

www.fritslatyglager.se
Fritsla Tyglager

ÖPPETTIDER: 

Vardagar 10.00 -18.00  

Lördagar 10.00 -15.00

Lördagar juli - STÄNGT

Öppettider
Vardagar 10.00-18.00
Lördagar 10.00-15.00
Lördagar juli - Stängt

Aratorpsvägen 14, Fritsla
Tel. 0320-723 41

www.fritslatyglager.se
Fritsla Tyglager

Öppettider:
Vardagar 10.00-18.00
Lördagar 10.00-15.00
Lördagar juli - Stängt

Aratorpsvägen 14, Fritsla
Tel. 0320-723 41

www.fritslatyglager.se
@fritslatyglager

Förläggargårdar, ett kulturhistoriskt arv 
från en svunnen storhetstid

De stora och pampiga för-
läggargårdarna började byg-
gas mellan 1830 och 1850. 
Ett flertal av dessa vackra 
gårdar har vi kvar än i dag.  

I Viskans och Häggåns dal-
gångar ligger gårdarna som 
ett pärlband och Fritsla är  
orten som mer än någon  
annan bär spår från den tiden.
 

Följ oss på instagram för härlig inspiration,  
fina nyheter och erbjudanden!

@fritslatyglager

Besök, visningar, utställningar och föredrag. Ni kan också boka guide, för såväl små  
som stora grupper. Kontakta Thomas på tel 070-316 02 02

Ta gärna en titt på kartan Tygriket i Mark för att hitta de anrika förläggargårdarna.
Mer information på www.forlaggargardar.se

Förläggaren var i grunden 
en bonde med en lönsam 
bisyssla och en framgångs-
rik förläggare kunde ha mer 
än 400 väverskor knutna till 
sig. Av allt bomullstyg som 
såldes i Sverige 1840 vävdes 
80% för hand här i Tygriket. 
Förläggarverksam heten lade 
grunden till textil industrin, 
som sedan länge känneteck-
nat vår bygd.
Välkommen till Tygriket.  

Nu med 
Bageriet i Fritsla 

på gården 

För andra är  
Marks kommun  
en liten del av  

Sverige.
För oss betyder  

den allt!

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag  

och fredag 10-13.
    Torsdag 12-18.

    Hyssnavägen 1, 511 69 Sätila

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag  

och fredag 10-15.
    Torsdag 10-18.

    Boråsvägen 33, 511 54 Kinna
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    Boråsvägen 33, 511 54 Kinna
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VÄLKOMMEN TILL FRITSLA OCH RYDAL

BAGERIET I FRITSLA
Kvalitetsbröd bakat på surdeg och  
ekologiskt mjöl, med lokala och  
bra råvaror i fokus. Kaffe, fika och 
lättare luncher.
Öppet: mån 10-18, tis-fre 8-18, lör 8-15
Aratorpsvägen 14, Fritsla
Tel: 0320-70013

FRITSLA SPEL & POST
Välkomna till gemytliga Fritsla och vår 
underbara servicebutik på 
Gärdebovägen 3. Vi har Atg & Svenska 
Spel och är också ombud för Postnord, 
Västtrafik, Western Union.
Öppet: mån-fre 10-19 Lör: 10-16
Sön: 10-14, 0320-74942

FRITSLA
SPEL & POST

FRITSLA BLOMSTERAFFÄR  
Möts av ett leende hos oss. Vi hjälper dig 
med blommor, binderier samt inredning. 
Öppettider ons-fre 12-18 samt lör 11-15 
Telefon 0320-70018
Förläggarevägen 27 i Fritsla.
Instagram: Fritsla blomsteraffar
Facebook: Fritsla Blomsteraffär

CENTRALCAFÉT I FRITSLA 
Mysigt café med hembakat och härlig 
inredning från förr.
Öppettider ons-fre 10-18 samt 
lör 10-15. Telefon 0739-45 49 45
Förläggarevägen 27 i Fritsla
Instagram: centralcafetfritsla
Facebook: Central cafét i Fritsla

FRITSLA 
Här finns enastående historiska miljöer med förläggar-

gårdar och väl bevarade affärshus. Hjälltorpsfallet med 

stenvalvsbro och den enorma textilfabrik som Lars Johan 

Wingqvist 1874 anlade här, bär på en unik historia.  

I och runt Fritsla finns boplatser från stenåldern, sten-

sättningar från brons åldern och gravar från järnåldern

MILLANS 
Vintage - antikt och retro.
Säljer ---------- köper 
Förläggarevägen 38 i Fritsla
tfn 0707-152522
För öppettider se FB, IG, 
millansifritsla eller ring.

FRITSLA TYGLAGER
Tre våningar inredning och textil  
till hela hemmet!
Aratorpsv. 14 i Fritsla 0320-72341
Mån-fre 10-18, lör 10-15,  
OBS! Lördagar i juli STÄNGT
Möbeltapetserare 0705-353749
www.fritslatyglager.se

RYDAL 
 Etablerades 1853.  

Byn har en fin historisk  

promenad längs den 

gamla bruksgatan med 

skyltar om människor 

och gamla byggnader.

AKLEJA
Unikt hantverk av Sjuhärads bästa 
slöjdare och konsthantverkare.  
”Minicafé” med hembakat. Öppet  
tor 12-19, fre-sön 12-16. Extra som-
maröppet vecka 27-33, se hemsidan!
Boråsv 237, Rydal. Tel 072-913 74 90
www.aklejahantverk.se

RYDALS MUSEUM
Museum med Sveriges äldsta bevarade 
spinneri. Alltid aktuella utställningar 
av olika slag. Även aktiviteter för barn.  
Öppet tor 12-19, fre-sön 12-16, ökat 
öppethållande under sommaren.  
Boråsvägen 237 i Rydal. 0320-218300
www.mark.se/rydalsmuseum

GARNHUSET
Välkommen till vår butik med  
mängder av Väv & Stickgarner.  
Östergårdsvägen 1 i Fritsla, vid Bäckabo-
vägen 21. Öppet mån-tor 9-16, fre 9-14, 
annan tid, ring och boka.  0320-482 50
www.garnhusetkinna.se
Instagram garnhuset_kinna 

Vävglädje!
Stort utbud av vävgarner i olika kvalitéer 

färgat i eget färgeri i Kinna. Högsta kvalitét 
till marknadens lägsta priser.  

Nu även stickgarner. Välkommen att  
besöka vår butik i Fritsla!

ÖPPETTIDER:  måndag-torsdag 09.00-16.00 fredag 09.00-14.00 Tel. 0320-48250 
Garnfärgeriet AB/Garnhuset i Kinna vid Bäckabovägen 21 Fritsla  www.garnhusetkinna.se

Kvalitetsbröd bakat på surdeg och ekologiskt mjöl,  
med lokala och bra råvaror i fokus. Fika och lättare luncher.  

På samma gård som Fritsla Tyglager, Aratorpsvägen 14 i Fritsla.

Bageriet i Fritsla - ett riktigt drömbageri!
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ANNA-BRITAS KULTUR & 
BYGGNADSVÅRD  Vill du renovera 
med beprövade byggnadsmaterial?  
Vi har bl.a. linoljefärg, äggoljetempera, 
tidstypiska beslag, isolering & in red-
ningsdetaljer. Öppet: lördagar 10-14.
Södersocknen Liom 3 i Istorp
www.annabritas.se  hej@annabritas.se

VÄLKOMMEN TILL BJÖRKETORP, HORRED OCH ISTORP

EKELUND Linneväveriet i Horred 
Bords- och kökstextilier, plädar och 
mattor. Fabriksvisning. Café & lunch. 
Varbergsvägen 442 i Horred
Öppet: jan-mars vard. 10-16
april-dec vard. 10-18, lörd 10-14 
www.ekelunds.se

Ekelunds produkter är miljömärkta med GOTS  
som står för Global Organic Textile Standard.  
GOTS är en världsledande standard för organiska  
fibrer, inklusive ekologiska och sociala kriterier. 

Organic
Certified by Ecocert Greenlife
154622 Ekelund

Öppetider: jan-mars: vard. 10-16, april-dec: vard. 10-18, lör. 10-14  
Ekelund, Linneväveriet i Horred AB • Tel: 0320-80001 • ekelunds.se

Fynda ekologiska presenter vävda i vårt väveri i Horred
I butiken finner ni ett stort prima sortiment av textila kollektioner från Ekelunds Väveri.  

Vi har även en stor outletförsäljning med utgående mönster, 2-sortering, vävgarner och designprover. 
Lekhörna för barnen, café, museum, fabriksvisning: mån-tor 10:00-15:00, fre 10:00-12:30.

Gör en utflykt och upplev
svensk textiltillverkning

Välkommen

Tag med annonsen  

så bjuder vi på en kopp 

kaffe och glass  

till barnen.

Ekelund Tygriket annons 150x220.indd   1 2018-02-26   15:13

HJERTÉN & HJERTÉN i Istorp
Välkomna till Prästgården från 1795
Njut av hembakat, smörgåsar, glass
och våfflor. Uteservering i trädgården
I butiken utvalda ting för dig och ditt 
hem. Tel 031-142088.
Öppettider: www.hjertenhjerten.se 
Prästgården 1 (kör till Istorp kyrka).

Prästgårdens butik & café i Istorp

hjertén&hjertén

Varmt välkomna till den gamla Prästgården från 1795. Här kan ni njuta av hembakat, smörgåsar, våfflor och glass. 
Sommartid kan ni sitta ute i den härliga trädgården. Den lilla personliga butiken med utvalda ting för dig och ditt hem. 
Prästgården 1 (kör till Istorp kyrka) . tel:031-142088 . info@hjertenhjerten.se . Öppettider : www.hjertenhjerten.se

Följ oss på:

Prästgårdens butik & café i Istorp

hjertén&hjertén

Varmt välkomna till den gamla Prästgården från 1795. Här kan ni njuta av hembakat, smörgåsar, våfflor och glass. 
Sommartid kan ni sitta ute i den härliga trädgården. Den lilla personliga butiken med utvalda ting för dig och ditt hem. 
Prästgården 1 (kör till Istorp kyrka) . tel:031-142088 . info@hjertenhjerten.se . Öppettider : www.hjertenhjerten.se

Följ oss på:

ATELJÉ TYGTRASAN
Ateljesydda plagg i lin och trikå, barn-
artiklar och heminredning m.m. Även 
beställning av plagg efter egna önske-
mål. Ändring och lagning. Öppettider 
se: www.ateljetygtrasan.se. Stations- 
huset, Björketorp. Tel 070-581 16 27 
ateljetygtrasan@hotmail.se

KRONOGÅRDEN BJÖRKETORP
Gårdsbutik med försäljning av färsk 
mjölk, glass, prisbelönad yoghurt m.m. 
Vi tillverkar lyxig hemmagjord glass 
i lantlig miljö. Öppet varje dag. Vi tar 
emot studie besök. Stuga för uthyrning. 
www.kronogarden.eu Tel 072-2471912

BJÖRKETORPS 
RESTAURANG & PUB 
Pizzerian med brett utbud 
och fullständiga rättigheter.
Lundavägen 1, Björketorp
Tel. 0320-60015
Välkommen!

Prästgårdens butik & café i Istorp

hjertén&hjertén

Varmt välkomna till den gamla Prästgården från 1795. Här kan ni njuta av hembakat, smörgåsar, våfflor och glass. 
Sommartid kan ni sitta ute i den härliga trädgården. Den lilla personliga butiken med utvalda ting för dig och ditt hem. 
Prästgården 1 (kör till Istorp kyrka) . tel:031-142088 . info@hjertenhjerten.se . Öppettider : www.hjertenhjerten.se

Följ oss på:
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KRAM
Blommor och inredning med det 
personliga, mitt i centrala Sätila.
Öppet: Mån-fre 10-18, lör 10-14,  
sön stängt.
Hyssnavägen 3 A i Sätila
tel: 0301-51 50 50, 0722-510950
Fb och Instagram Lyckebokram

TEMPO CARLSSONS
Livsmedelsbutik med stort sortiment,
gemytlig miljö och samt fin manuell 
avdelning för kött, chark och ost. 
Du hittar alltid butiksbakat bröd alla 
dagar. Ombud för Svenska spel.
Hyssnavägen 2 i Sätila,  0301-420 02
info.satila@tempo.se, www.tempo.se

BETONGKONST 

Sandra Johansson

concreteanddesign@outlook.com
Telefon: 0763-17 69 96 

Facebook: Concrete & Design

&

CONCRETE & DESIGN
Skapar konsthantverk i egen  
design i betong och naturmaterial. 
Sandra Johansson  0763-17 69 96
Lillasjö Enhalla 2 i Hyssna, vid Lilla 
Hålsjöns badplats. För öppettider se  
facebook: Concrete & Design eller  
www.concreteanddesign.se

NIFTY NOOK
Egen design och tillverkning av  
smycken i silver samt inrednings- 
detaljer. Öppettider se instagram  
och facebook. Tel 070 890 23 65
Lockövägen 1 i Hyssna
www.niftynook.se

SÄTILA 
Ligger vackert ovanför Lygnerns strand och är på så sätt 

porten mot Halland sjövägen, med närhet till Fjärås och 

den kända Bräckan och vattenfallet. 
 

HYSSNA 
Har ett  bra läge mellan Kinna och Landvetter / Göteborg. 

Den vackra bokskogen är ett populärt utflyktsmål.

GÅNGEMADS FÅRGÅRD
Ekologisk fårgård och småskalig 
biodling på Höga i Fotskäl. Lammkött 
lammburgare, honung, ägg, lamm-
skinn, ull med mera. 
Vi öppnar efter överenskommelse, 
070-529 16 04   www.gangemad.se 
Lammlådor kan beställas.

Välkommen till hjärtat av Sätila! 
Restaurang Båthuset, Båthusets Pizzeria,  

Pensionat Kajutan, Lygnern Spa & Konferens
Boka din vistelse hos oss: 

bokning@lygnern.se 
+46 (0)301 - 42 370

www.lygnern.se

VÄLKOMMEN TILL SÄTILA OCH HYSSNA

RÖDA STUGANS NJUTERI
Betong till nytta och nöje - från  
det lilla till det stora
Dalängsvägen 12, Hyssna
Tel. 0736 557299
www.pias-praktiska-pedagogik.se

BERITS VÄVSTUGA
Pappersgarn, mattrasor, mattvarp, 
plädgarn, Bockens vävgarner, vävstolar 
och vävredskap.  
Hajoms Skog, Långelid 3 i Hajom.  
Öppet mån-fre 10-18.    073-460 91 60 
www.beritsvavstuga.se

    Fabriksbutik  •  Sömnadsateljé
Verkstadstadsgatan 1 i Kinna.  Öppet Måndag - fredag kl 10 - 17.   Tel 0320 - 20 94 17.

w w w.arvidssonstex til.se

Textil i egen design
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Välkommen hem till oss!  
Hotell – mat – upplevelser

 
Welcome to our place!

Hotel – dining – enjoyment

SPINNAREN WÄRDSHUS
Wärdshuset, muséet, den ljuvliga  
parken, utställningen, dammen, den 
goda maten, den personliga servicen 
Beläget i Rydal, 45 min från Göte-
borg. 
Tel 0320-939 20    
www.spinnaren.se

LYDDE GÅRD, pensionat
30 bäddar, konferens, bakstuga, 
cykeluthyrning, laddstation för 
elfordon. 
Försäljning av ekologiska ulltäcken 
och ullkuddar. Rättarevägen 1, Kinna.
Tel. 0320-121 10.  
www lyddegard.se

BO

HULTS GÅRD
Bed & Breakfast på Hult, en gammal 
anrik förläggargård mitt i tygriket.
Hult 1, 511 42 Kinnahult  
073-664 03 03 
www.hultsgard.se

BROSÄTER B&B
ligger i den natursköna Viskadalen med 
egen strandlinje intill Viskan. 
Öppet hela året.
Viskastrandsvägen 1, Öxnevalla
073-788 63 69.        www.brosater.com

BO I TYGRIKET

BO

HANATORPS CAMPING
Vi finns vid den fina Öresjön, 5 km  
från Kinna. Små och stora stugor finns 
att hyra. Öresjövägen 26 , 511 31 Örby. 
Camping telefon 0703-80 70 48 
email: camping@hanatorp.se
Restaurang telefon 0320-48314 
email: restaurang.utsikten@hanatorp.se 

BO

 

Hanatorps camping
Bo helt fantastiskt vid Öresjön,  
en härlig badsjö med fin sand- 
strand. Njut av naturskön  
omgivning. Nära till Borås  
Djurpark, Ullared och Liseberg.

Underbart god mat och en härlig  
veranda med oslagbar sjöutsikt.  

Fullständiga rättigheter.  
Se våra öppettider på  

www.restaurangutsikten.com
eller ring 0320-483 14

Öresjövägen 26 i Örby    •    camping 070-380 70 48    •    restaurang 0320-48314

Utsikten
restaurang

TVÅ SKYTTLAR 
hotell & konferens   
Välkommen hem till oss! Med skogen, 
sjön och ängarna lovar vi dig en njut-
ningsfull vistelse hos oss. Restaurang, 
gym, egen strand, stora grön ytor. 
Öresjöv. 46 i Örby, +46(0)320-301 00 
www.tvaskyttlar.com

BOBO

STRÖMMARED
En varsamt renoverad 1800-talsgård.
Rum, frukost, ekologisk äppelodling.
Strömmared Östergården 4 Istorp,
070-619 64 41 
info@strommared.se
www.strommared.se

BO UNIKT I TYGRIKET
De flesta erbjuder mycket mer än bara en skön säng. 

Du får också vackra miljöer och unika historier,  

ofta intimt förknippade med bygdens utveckling.  

Bo ståndsmässigt i ett värdshus, stort i en förläggar-

gård, skönt på ett pensionat, på bed and brekfast eller 

något av våra fina vandrarhem.

VISKADALENS KURSGÅRD & 
KONFERENS
En förläggaregård i rogivande omgivning 
med gym, spa, närliggande vandrings-
leder och mängder av aktiviteter.
Tel 0320-183 02   Sälgered i Seglora
bokning@viskadalen.nu
www.a-folkhogskolorna.se/kursgard

BO

PENSIONAT KAJUTAN  
11 rum, 22 bäddar mitt i  
vackra Sätila. Även restaurang, pizze-
ria, konferens och spa. Njut av Sätilas  
vackra natur med finaste badstranden. 
Skogshällsvägen 1, 51169 Sätila.  
bokning@lygnern.se  +46(0)301-42370. 
F: Lygnern i Sätila @lygnernisätila

BO

KINNA VANDRARHEM
Här får du skön sömn i bekväma bäddar. 
Ombonad, gammaldags miljö i en genuin 
förläggaregård mitt i centrum.  
Tallåsgatan 2 i Kinna.  
Tel: 0320-122 35, telefontid 8–12, 15–19.
E-post: kinna.vandrarhem@telia.com
www.hembygd.se/kinna/kinna-vandrarhem

BOBO

w w w.t vasky t t la r.com
0320 30100 • bokningen@tvaskyttlar.com

BOBO
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i vår fabriksbutik  
hittar du utställningsmattor,  

restgarner och andrasortering  
med 50–70% rabatt. 

kasthall.com

Fritslavägen 42, Kinna, Tel 0320-20 59 29
Öppet måndag till fredag 10–18 och lördagar 10–15

KINNA

ÖRBY

SKENE

SÄTILA

FRITSLA

TORESTORP

BJÖRKETORP

HORRED

HYSSNA
RYDAL

FOTSKÄL

HAJOM

TOSTARED

ÄLEKULLA

ÖXABÄCK

SKEPHULT

UBBHULT

GULLBERG

41

Varberg

41

156

Göteborg

156

Borås

Svenljunga

Välkommen till Marks kommun!

Läge för det  
goda livet ...



I den gamla fabriken - Sverige äldsta bevarade 
spinneri - körs textilmaskinerna och du kan se hur 
ett garn blir till. 

Basutställningen berättar om Markbygdens 
historia på ett lekfullt sätt med interaktiva inslag. 
Museets tillfälliga utställningar har inriktningen 
konst och design. 

I samhället kan du följa den skyltade historiska 
promenaden och få veta mer om brukssamhället 
Rydal. Kraftstationen kan, om du önskar, öppnas 
av museets personal. 

Museet har öppet hela året, men under sommaren 
utökas öppettiderna och besökare erbjuds gratis 
visningar alla vardagar utom måndagar.

Rydals museum
Boråsvägen 237, 511 70 Rydal. 0320 21 83 00
Information och öppettider: 
www.mark.se/rydalsmuseum

Välkommen till Rydal och  
till museet som överraskar!

På Rydals museum hittar både liten och stor något som fascinerar!  
Det är ett museum som kan upplevas med alla sinnen! 


