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FULLSPÄCKAD SOMMAR
Din guide till sommarens happenings

LÄR KÄNNA  
HALMSTADGRUPPEN JUBËL
Musikduon tipsar om sitt bästa Halmstad

SALTA & SÖTA DOPP
Badguide – hitta stranden med din vibe



Halmstad i siffror

Ansvarig utgivare 

Destination Halmstad AB 

Produktion Consid AB 

Tryck Tryckservice AB 

Foto Om inget annat anges,  

Destination Halmstad AB 

Text Destination Halmstad AB 

Omslag Andreas Svensson

Gilla och följ oss på
facebook.com/ 

destinationhalmstad

Instagram
@destinationhalmstad 

Mer info hittar du på  
destinationhalmstad.se

Kontakt
Halmstad Tourist Center 

Fredsgatan 5, 302 46, Halmstad

035-12 02 00 

info@tourist.halmstad.se
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 olika vandringsleder  
i Simlångsdalen

9

allsvenskt  
fotbollslag – HBK

1

153

57
naturreservat

golfhål

8
campingar

63

2
nyöppnade  

nattklubbar i city

4
småbåts- 
hamnar

For information in English,  
Danish and German please scan  

the QR-code or visit 
destinationhalmstad.se/en

kilometer badvänlig  kustremsa

100

föreningen Gamla Halmstad firar 100 år  
och flyttar in på Halmstad slott

200 meter snorkelled under vatten

sommarkonserter  
med Gyllene Tider

SIMSTADION BROTTET

2

offentliga 
grillplatser

Foto: Beachtravels
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Bli guidad

Foton: Minna Elisa. Europa och tjuren, ovan, samt Halmstad slott.

Upplev Halmstads  
historia och konst i city

I det mer än 700 år gamla Halmstad myllrar det av historiska 
platser. Historien varvas med offentliga konstverk som dyker 
upp både högt och lågt i stadsbilden.

Skön avkoppling vid 
Carl Milles skulptur, 
Europa och Tjuren,  

på Stora Torg.

Carolina Falkholts verk Pi

HISTORISK STADSVANDRING
Är du nyfiken på Halmstads  
citys historia? Ge dig ut på 
egen hand med vår digitala 
karta. Ta dig in i stadskärnan 
genom Norre Port där både 
kungar och bönder har gått 
innan dig. Ät lunch på The Bulls 
i Halmstads gamla brandstation 
eller i ett av Halmstads äldsta 
hus – Brooktorpsgården. Tänd 
ett ljus i den nästan 600 år gamla 
kyrkan S:t Nikolai och strosa 
längs gränderna på Vallgatan.

HALMSTAD SLOTT
Slottet har en spännande  
historia. Under våren 2023 har  
det lanserats en helt ny dramati-
serad audioguide. Lyssna på  
det spännande kungamötet  
mellan den danska kungen  
Kristian IV och svenska kungen 
Gustav II Adolf år 1619. Spana  
på slottets kanoner och följ  
vallgraven mot slottsparken.

STREET ART
En promenad genom stan kan  
ge dig en konstupplevelse som  
är uppåt väggarna. I Halmstad 
har det nämligen satsats på  
street art de senaste åren och 
du hittar verk som är väl värda 
att begrunda och njuta av. Ta 
en titt på Fanakapans målade 
heliumballong, Scaniceratops,  
vid Skepparegatan eller  
Carolina Falkholts verk Pi mitt 
emot Stadsbiblioteket. 

OFFENTLIG KONST
Ta en tur till Picassoparken och  
beundra den 15 meter höga 
skulpturen Kvinnohuvud som ska 
föreställa Pablo Picassos fru. På 
Stora torg hittar du Carl Milles 
skulptur, Europa och tjuren.  
De nakna figurerna vållade  
diskussioner bland stadens  
invånare när den installerades 
1926, men idag ses skulpturen 
som ett landmärke för Halmstad. 

Strosar du längs Storgatan 
ser du Klaras fåtölj, skapad av 
Kamil A Lukaszewicz. Fåtöljen är 
uppvärmd, vilket ger en känsla av 
att Klara Johansson – författare, 
kritiker och kvinnokämpe – nyss 
suttit i fåtöljen.

Besök  
destinationhalmstad.se/guidadeturer

Boka en guide
Upptäck Halmstads historiska 

platser på egen hand eller med 
guide. Boka, ladda ner kartor 
och se fler tips på webben!

Halmstad slott
Gå på guidad visning  

inne  på slottet. Se datum  
i evenemangskalendern.

Biljetter köps på Halmstad Tourist Center

destinationhalmstad.se/evenemang



ett särskilt tips till alla hojare – kolla in 
våra finfina cykelleder. Hoppa upp på 
sadeln och upplev Hylte-, Kattegatt-, 
Tylösands- och Laxaleden. Har du 
glömt hojen hemma? Självklart finns 
det cyklar att hyra! För motorcyklisten 
är Hallands kustväg ett måste.

BÄSTA PLATSERNA FÖR VÅRSKRIK
Vill du höras långväga när du hälsar 
våren välkommen så kommer här några 
tips. Dessutom är det magnifika utsikts-
platser, ta gärna med picknickkorgen.

 Lynga sanddyn i Haverdals natur-
reservat. Det är Skandinaviens högsta 
sanddyn och sträcker sig 36 meter upp 
över havet. Visst är det häftigt! 
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Våren är här

SOLSVULTNA ANSIKTEN
Människor som sitter lite överallt och 
vänder sina vinterbleka ansikten mot 
solen. Fenomenet kan iakttas bland 
både invånare och besökare. Ses ofta  
i Picassoparken i city. 

ÖPPNA UTESERVERINGAR
Smått euforiska efter den mörka  
årstiden umgås vi glatt och gärna.  
Mat och dryck hör självklart till. Ta en 
fika på Göstas i Steninge eller njut på 
The Bulls uteservering – Halmstads 
största. Eller varför inte luncha på  
Tallhöjden i Simlångsdalen? 

LIV OCH RÖRELSE
Solen och värmen lockar ut oss på 
äventyr. Lite shopping i city eller varför 
inte en konstpromenad utomhus?  
Du vet väl att vi har en Picassostaty vid 
Nissan här i Halmstad! Och Carl Fredrik 
Reuterswärd pistolskulptur, Non-Violence, 
hittar du på Brogatan. Se fler tips på 
sida 3. 

CYKLISTER, MOPEDISTER  
OCH MOTORCYKLAR
Helt plötsligt rullas det, med eller utan 
motor, där det går att rulla fram. Vi har 
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Säkra vårtecken  
och platser för vårskrik

 Virsehatt är ett berg som höjer sig 
som en kupol över Sennans dalgång. 
Vyerna är otroligt vackra.  

 Plattformen vid Fästampaslingan  
där du har utsikt mot Steninge, en 
flik av havet och mot hela Halmstad, 
Laholmsbukten och Hallandsåsen.  
Här i Biskopstorps naturreservat kan  
du verkligen vidga dina vyer. 
 
 Berget Skallen i Haverdal bjuder på 

fantastisk utsikt över södra Kattegatt. 
Där kan du slå dig ner på stentronen 
och majestätiskt blicka ut över havet.  

 Nordpolen finns i Gullbrandstorp. Så är 
det faktiskt. Det är ortens nordligaste sten-
brott med fin utsikt över Harplingebygden. 

I Gullbrandstorp hittar 
du ortens nordligaste 
stenbrott, Nordpolen, 
med magisk utsikt.

Nä nu blommar det! 
Knoppar som brister – det hörs 
kanske inte, men det märks… 
Här följer några våriga guldkorn: 

Blåsippsmattorna i Askarebygget 
utanför Simlångsdalen – vackrare  
mattor får du leta efter. Men tänk på 
att de rara blommorna är fridlysta. 

I mysiga Norre Katts park börjar 
vårblomningen tidigt och håller på 
hela sommaren. 

Galgbergets supergröna bokskog 
är magisk. På marken hittar du 
både vitsippor och liljekonvalj. Blir 
du leksugen så finns Sagoängen.

Rhododendronparken bjuder på en 
helt underbar färgchock i Tylösand  
i slutet av maj. Måste ses!

Sugen på en utflykt? Förutom alla blomstrande parker finner  
du även 57 fantastiska naturreservat runt om Halmstad.

Fler tips på  
webben!

Besök  
destinationhalmstad.se/

magasin
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Dags att slå ut
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Foto: Joakim Leihed

Nyhet!
Under våren 2023 står mysiga, 

miljösmarta och moderna golfhus 
klara på Halmstad Golfarena.

Välkommen till  
Sveriges  
Golfhuvudstad 
-Halmstad
Golfhuvudstaden har ett stort utbud av golfpaket att välja 
mellan, både för dig som söker lantligt lugn, närhet till city 
eller en härlig spakombination. Här finns golfpaket för dig 
som vill resa med kompisgänget, ta med din partner på en 
weekendresa eller vill resa själv.

 

Se alla våra golfpaket på  
destinationhalmstad.se/golfpaket
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I hälsans  
tecken

Boosta ditt välmående! Gör som många andra just nu och testa biohacking.  
I Halmstad har vi koll på läget och guidar dig genom olika behandlingar.

PRIMAL HEALTH 
Primal Health är det nya inne. Bröderna 
Viktor och Daniel är killarna som har 
full koll på detta. Konceptet bygger på 
att kroppen ska må bra, från insidan 
och ut. Genom att börja med maten 
gör du kroppen och musklerna redo för 
maximal kapacitet och träning. Andning 
är ett redskap de använder i alla sina 
träningsformer. Med bättre in- och 
utandningar kan du, både snabbt och 
gratis, få ut mer energi av varje ande-
tag. Dessutom är återhämtning något 
som många kanske glömmer. Allt som 
får dig att må bra är bra – för dig. Ta hand 
om dig, här i Halmstad. Nu finns det bra 
biohackingmetoder som hjälper dig att 
varva ner, som exempelvis: 
Floating – att flyta i vatten helt utan 
yttre intryck som hörsel, syn och känsel 
kan få dig att slappna av. 
Kryoterapi – köldterapi. Hjälper mot 
smärta, ökar ditt humör och kan  
minska inflammation. 

Infraterapi – ljusterapi för energi, 
läkning av skador och hantering  
av inflammation.
NormaTech – tryckbehandling för ben, 
armar och höfter. Effektiv uppvärmning 
eller återhämtning efter träning.

PAULSSONPALEO
Upplev lugnet i vackra Simlångsdalen,  
bara 20 minuter från Halmstad. Hos  
PaulssonPaleo kan du bo naturskönt 
och investera i dig själv och din hälsa. 
Börja dagen med morgonyoga eller ge 
dig ut i skogen på en uppfriskande  
promenad. I Simlångsdalen finns 
fantastiska förutsättningar för friluftsliv 
och naturupplevelser. Öka ditt välbefin-
nande och kunskap på gården med en 
fermenteringskurs där du lär dig hur du 
syrar grönsaker eller en föreläsning om 
hur kosten påverkar dig i din vardag.

Foto: PaulssonPaleo

Fler tips på  
webben!

Besök  
destinationhalmstad.se/

magasin

Grönkålssmoothie
av Steninge Kuststation

2 normalstora grönkålskvistar
2 msk riven ingefära 

1 dl frusen mango
2 dl apelsinjuice
3 kvistar mynta

Ner med allt i en mixer och  
kör till en jämn smet. Njut!

Gå på  
fermenteringskurs  
med PaulssonPaleo 
i Simlångsdalen.
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3xpad(d)el

Många ser sommaren som ett tillfälle att aktivera sig och hur underbart är 
det inte att få svettas ute i friska luften? Addera en härlig vy till din aktivitet 
och du får en garanterat uppfriskande upplevelse. 

Du vet väl att du kan 
”paddla” på tre helt  
olika sätt i Halmstad? 

Här har vi listat ett urval av 
natursköna paddeltips:
 
SPELA PADEL
Ringenäs GK / Ringenäs Padel 
– två högt belägna padelbanor 
med magisk havsutsikt.
Söderpiren Padel – med  
endast 100 meter till havet 
fläktar sköna salta vindar in 
över padelbanan. 
Strandtorp Padel – inbäddat i 
naturen med golfbana och Östra 
stranden som närmaste grannar. 

HBK Padel – på Örjans vall finns 
tre padelbanor där ån Nissan 
rinner vackert förbi.

SUP-PADDEL
Äventyr med KiteKalle på Fylleån 
– utan förkunskaper kan du 
uppleva en Amazonaskänsla  
på ån Fylleån. 
Yoga med KiteKalle vid Laxön 
i Nissan – lugn yoga i både  
sittande och stående positioner  
på härligt skvalpande vatten.
Kayakomat – hyr SUP vid Wrangels- 
bron och paddla längs Nissan på 
egen hand.

PADDLA KANOT / KAJAK 
Tandemkajak med Kayakomat  
– hyr en kajak och ta en havstur  
i solnedgången på Västra stranden 
tillsammans med familjen. 
Kanot med Halmstad Kanot- 
uthyrning – paddla runt på 
någon av Halmstads alla sjöar 
eller åar. 
Boka kanot eller kajak hos 
Flyta.nu – upplev ett härligt  
vildmarksäventyr på sjöarna 
i Simlångsdalen.

Foto: Söderpiren, Patrik Leonardsson och Kayakomat. 

Håll dig uppdaterad och följ
@halmstad_padelfest 

Missa inte sommarens 
evenemang i centrala 

Halmstad utmed Nissan.  
Skönt häng, tävlingar, 

happenings och såklart 
3xpad(d)el.

Datum: 6-8 juli

Padel,  
paddel och  
paddel



Intervju
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Världen  
jublar  
för Jubël
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Jubëls monsterhit från 2018 som gjordes tillsammans  
med NEIMY, en version av 1970-talslåten Dancing in the 
moonlight har hittills streamats närmare en miljard gånger 

över samtliga streamingplattformar. Jubëls drömska och karaktä-
ristiska sound fortsätter att sväva ut över världen. Victor Sjöström 
och Sebastian Atas från Halmstad har alltid trott på att deras 
sound ska flyga. Bakom succén ligger hårt arbete, och lite flyt. 
Duon har gått sin egen väg och aldrig gett upp.  

För musikkarriärens skull bor Sebastian numera heltid  
i Stockholm medan Victor pendlar. Men det var i Halmstad som 
allt började 2012 när de först började samarbeta kring musik.  
Då fick en enkel lokal i hamnen agera studio och där föddes  
deras speciella, svävande sound.

Vad betyder Halmstad för er? 
– Halmstad är Sveriges bästa stad! Här är vi födda och uppvuxna. 
Hjärtat hör helt klart hemma i Halmstad. Behöver vi ladda energi 
och slappna av vänder vi hemåt. Det här är vår frizon. Här har vi 
familj, släkt och vänner. För oss är Stockholm jobb. Halmstad är 
lugnet. Vi älskar att komma hem och spela golf och hänga med 
polare. Båda spelar golf. Sebastian har redan medlemskap  
i Halmstad GK medan Victor tålmodigt väntar på sin tur.

Er EP har namnet Strawtown – finns det särskilda platser  
i Halmstad som märks i ert skapande?
– Vi startade vårt musikskapande i ett studiekomplex i Halmstads 
hamn så det är en speciell plats. Här föddes och släpptes många 
av Jubëls första låtar. Men genomgående så är närheten till hav 
och strand väldigt viktigt och en stor inspirationskälla för oss.  
Så fort vi kommer hem till Halmstad åker vi ner till havet och andas in. 

Förresten, hur kom ni på namnet Jubël?
– Det var bara en tillfällighet. Vi gillade helt enkelt ordet jubel.  
Och när vi satte två prickar över "e" tycker vi att det blev både 
snyggt och estetiskt. Konstigare än så var det inte.

Hur ser er sommarturné ut? 
– Turnén håller på att planeras i detta nu. Några stopp är  
inbokade, helt klart blir det spelningar i sommar. Och så ska  
vi släppa musik. Två låtar redan innan sommaren, och vi har  
låtsläpp på gång med både nationella och internationella  
samarbeten. Det blir kul!

Världen jublar för Jubël och Jubël jublar  
över sitt Halmstad. Bandet streamas cirka  
5,5 miljoner gånger per månad på Spotify.

  
"No More Tears"

Låten släpptes tidigare i vår och 
spås bli en riktig sommarhit.

This or that
Soluppgång eller solnedgång?
Skogsvandring eller vattensport?
Fine dining eller food truck?
Sjö eller hav?  ”Hav 100 procent – är typ rädda för sjöar”
Planerat eller spontant?
Konst eller historia?
Hotell eller vandrarhem?
Cykla eller vandra?
Picassoparken eller Norre katts park?
Fiska eller paddla? 
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Pulsen i Halmstad

Vi har samlat några matställen du inte 
vill missa när du besöker Halmstad city.

The Bulls
Palmer, filtar och värmelampor skapar
det där sköna hänget från vår till höst. 
Här vill man sitta i goda vänners lag och 
njuta i vimlet. The Bulls har citys största 
uteservering och vill du ha en plats här 
får du vara snabb, de går åt fort. Precis 
som deras berömda räkmacka gör en 
solig dag.

Zigges Garage
På Zigges restaurang kan du avnjuta 
tapas med fantastiska smaker från 
medelhavet och cocktails blandade med 
kärlek. Håll utkik när det är aperitivo, 
medelhavets motsvarighet till afterwork. 
Då dukas Zigges välfyllda buffé upp. 

Brunchbaren
Alldeles intill Nissan med magisk utsikt 
över vattnet ligger Brunchbaren med 
sitt vinnande koncept ”brunch hela 
dagen”. Här kan du avnjuta en klassig 
brunchrätt eller en lite matigare lunch 
med något gott i glaset på Brunchbarens 
fantastiska uteservering. 

Söderfamiljen
Längs Nissan hittar du färgsprakande  
Söderfamiljen. My och Johanna och 
deras fantastiska personal, brinner  
för värdskap och kärlek till riktigt god 
och bra mat. Med många järn i elden 
och mängder med happenings serverar 
de bra mat med inspiration från världens 
alla hörn. Menyn ändras efter humör 
och säsong, med närproducerat,  
ekologiskt och högkvalitativa råvaror 
som de viktigaste ingrediensena.

Gretas Tak, Hotell Mårtenson
Uppe bland takåsarna finns denna  
härliga oas med inspiration från träd-
gård och äppelgårdar med charmig 
inredning för avslappnat häng. Njut av  
en bubblig drink med något lätt tilltugg.

Asian Bank Office 
Asian Bank Office erbjuder ett brett  
utbud av små underbara asiatiska rätter. 
Konceptet bygger på sharingrätter som 
du beställer in efter hand du blir sugen. 
Filosofin är att jobba med så lokalt pro-
ducerade råvaror som möjligt i samklang 
med de bästa asiatiska smakerna.

Hummër Grill & Bar 
Här serveras högklassigt kött och 
hummer med härliga tillbehör tillverkade 
från grunden. Du kan beställa såväl 
klassisk Surf & Turf som välsmakande 
charkuterier med något passande  
i glaset. Undrar du hur namnet uttalas? 
Enkelt – som ett glatt humör!

Fler tips på  
webben!

Besök  
destinationhalmstad.se/

magasin

Känn pulsen  
 i city…

Längs med Storgatan hittar du fler och fler restauranger ju närmare Norre Port 
du kommer. Pulsen ökar och det blir mer folk desto längre du går. På Lilla torg finner 
du ett myller av människor och uteserveringar. Atmosfären är så härlig och stäm-
ningen på topp. Ett glädjerus går genom kroppen.

Foto: Joakim Leihed
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After Beach på Solgården
Solgården är en riktig Halmstad-
klassiker. Hit kommer tusentals 
gäster varje år för välsmakande 
drinkar och bra musik under 
soliga sommardagar och kvällar. 
Solgården tillhör Hotel Tylösand 
och är placerad precis vid havet. 
Hela sommaren är det fullt ös 
med after beach, sommarchill 
och andra konserter.

…och på sommarens 
utomhuskonserter
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eUtomhuskonserter under bar himmel hör sommaren till. Solen skiner  
och musiken flödar. Här följer några tips du inte får missa i sommar.

Rotundan
Så gott som varje dag hela  
sommaren bjuder Rotundan på ett 
varierat musik- och kulturprogram. 
Denna lilla oas i Norre Katts park 
är ett perfekt ställe för att njuta 
av svalkande dryck, livemusik och 
den svenska sommaren när den 
är som bäst.

Gyllene Tider och  
Håkan Hellström på Brottet
På simstadion Brottet spelas  
vanligtvis några större konserter 
varje sommar. Och det gäller 
även i sommar. Beläget precis  
vid havet, med 1000-tals 
människor i publiken, erbjuder 
Brottet något utöver det vanliga.

I sommar bjuds det  
på konserter som ligger  

svenskar nära om hjärtat;
  

Gyllene tider – 7 och 8 juli
Håkan Hellström – 22 juli
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NATTKLUBB
Varför inte dansa natten 

lång och utforska Halmstads 
pulserande nattliv?  

Med två nyöppnade natt-
klubbar, en nyrenoverad 

och en riktig klassiker finns 
det inga gränser!

@palladiumhalmstad
@atlantisevent.se 

@leifslounge  
@bbrhalmstad 



Intervju

1. Bästa stranden: Villshärad.

2. Bästa matstället: Söderpiren – så goda frukostar.

3. Bästa utflykten: Laxvik –  mysigt att ta med fika  
 och sitta på klipporna och blicka ut över havet. 

4. Bästa musikupplevelsen: Det får bli två.  
 En i närtid: 4 x Persson i Snöstorps kyrka.  
 Varje år har min barndomsvän och hennes familj  

 en konsert som berör djupt då de sjunger så vackert.  
 Dåtid: En konsert med Gyllene Tider på Örjans  
 vall för många år sedan. Den gav verkligen känslan 
 av sommaren och hav. 

5. Bästa hänget: Stranden – alla årstider. På Tylösand  
 har du både klippor och strand. Och havet är så stort 
 när du står ute på udden. 

5
snabba

Sofie följer hjärtat 
till vildare vågor

Från att ha varit en liten flicka som 
älskade havet men var rädd för att 
inte bottna på djupt vatten så be-

stämde hon sig 2014 för att det var dags. 
Längtan blev större än rädslan. Sofie 
skulle surfa. Hon satte höga mål. ”Jag ska 
bli en av de bästa i Sverige, och i Europa”, 
och då ska du veta att hon inte började 
sin idrottskarriär förrän hon var 25 år. 

Nu lever hon sin dröm. Surfingen 
har tagit henne till mer än 50 länder 
världen över. Sofie tävlar inom tre olika 
grenar; supsurf där du har en paddel  
i handen, longboard och shortboard.
– Drömmar kan kännas stora och  
skrämmande. Det är viktigt att inte  
låta rädslorna hindra dig ifrån att nå 
dina drömmar.

Att möta Sofie är som att komma in  
i en stor och varm kram. Energi och 
glädje bara sprutar omkring henne. 
Hennes kärlek till havet och naturen är 
genuin. Hållbarhet är en självklarhet. 
Hon följer sitt hjärta och kombinerar 

Live your dreams. De orden har Sofie Simonsson och fem nära barndomsvänner tatuerat in. 
Inte bara i sinnet utan också på huden. Sofie Simonsson från Halmstad har modet att låta 
passionen bestämma hennes livsval. Hon surfar framgångsrikt på vågor över hela världen. 
Vad sägs om SM, EM och VM. Men det är alltid Halmstad som är hennes hemmahamn.

sina stora passioner – surfa, resa och 
yoga var hon än är i världen. Sofie är en 
fantastisk Halmstadambassadör.

Vad betyder Halmstad för dig? 
Halmstad är hemma. Har alltid varit 
hemma. Jag älskar närheten till havet, 
staden, kusten, skogen, åkrarna, sjöarna. 
Här finns allt. Det är en trygg plats sam-
tidigt som det är nära till äventyr och 
det finns alltid något att upptäcka. Vid 
ett tillfälle när jag kom hem från någon 
av alla mina resor så tyckte jag att det 
var trist att allt var likadant. Men då sa 
pappa; är det inte skönt att allt är som 
vanligt. De orden har jag burit med mig 
sedan dess. 

Insidertips på bästa surfingplatserna?
Vi surfare jagar ju alltid vinden så det 
varierar. Ett par av de bästa sessionerna 
har jag haft vid västra stranden och  
i Villshärad. Men hela kusten är full  
av smultronställen.

Vad är ditt bästa tips till någon som 
vill börja våg/sup-surfa?
Lär dig läsa av havet. Säkerhet är A och O. 
När vi surfar är det ofta storm därför ska 
du aldrig gå ut själv. Du måste också ha 
koll på var du har stenar, var du kan gå 
i och upp, var det finns undervattens-
strömmar… Om du gillar surfing så ta 
kontakt med Livräddarna i Tylösand. De 
kan havet. När jag bodde i Los Angeles 
utbildade jag mig till livräddare, det har 
jag stor nytta av. 

Om du fick tandemsurfa med någon 
känd Halmstadbo – vem skulle du ta 
med dig på brädan? 
Oj, svår fråga. Men jag hade valt att ta 
med Per Gessle. Det hade varit så roligt! 
Då kunde han ju sjunga något för mig 
också när vi ändå är ute och surfar. 
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Våra älskade livräddare 

Du har säkert sett dem på Tylösands strand i juli månad. Rödklädda. Alltid beredda, 
oavsett om det gäller att hitta försvunna barn eller rycka in vid drunkningstillbud. 
Vi är omåttligt stolta över dessa ideella krafter. Kika in på www.tylosand.net så får 
du veta mer om barn- och ungdomsverksamheten Nippers, hur du själv kan bli en 
livräddare och på vilket sätt du kan stötta Livräddarna i Tylösand. 

”Drömmar kan kännas  
stora och skrämmande.  
Det är viktigt att inte låta 
rädslorna hindra dig ifrån 
att nå dina drömmar.”

Fo
to

n:
 A

nd
re

as
 S

ve
ns

so
n



14       UPPLEV HALMSTAD | VÅR/ SOMMAR 2023

Salta och …

Hitta stranden med din vibe. Här väntar mängder  
av härliga bad och kustnära upplevelser på dig.

Från kust  
till inland

ÖSTRA STRANDEN
Klassisk badort med  
semesterkänsla
  Pittoresk atmosfär,  

långgrund och barnvänlig  
sandstrand, lättsamt krusade 
vågor, citynära och sommar- 
stugor inbäddade i dynerna. 
Längst söderut finns Halmstads 
officiella naturistbad. 

PÅARP OCH LAXVIK
Lantliga vind- och  
kitesurfingstränder
  Avslappnad atmosfär, kombi-

nationen av sand och gräsytor, 
kohagar, surfing vid Påarp och 
historiska Slyngestenen.  

GULLBRANNA OCH TÖNNERSA
Oväntat oslagbara sanddyner
  Familjevänlig sandstrand, 

spännande bro över Genevadsån, 
äventyrlig känsla, 1800-tals 
skeppsvrak synligt vid låga vatten- 
nivåer och flygsandfält. 

VITA BANDET
Dold villaområdesstrand
  Häng med invånare, 

sandslottsbygge, långgrund 
sandstrand, familjefeeling, med-
havd matsäck och en känsla av 
att klockan går långsammare.

SIMSTADION BROTTET
Pooldopp och sandfritt badhäng
  Turkosa pooler, picknick, 

gröna gräsytor, kicka fotboll och 
allt som oftast finns ett större 
sommarevenemang eller konsert 
inplanerat här. 

VÄSTRA STRANDEN
Citynära aktivitetsstrand
  Strandhäng utan badtvång, 

promenad i kvällssol, löpning vid 
vattenbrynet, hunddopp samt 
uteserveringar på stranden. 

GRÖNINGEN 
Citynära tillgänglighetsbad
  Slipp sanden, många grill- 

platser, häng utan badtvång, 
stora grönytor för umgänge  
och aktiviteter som kubb  
och brännboll.  
 
 

TYLÖSANDS STRAND
Strändernas strand och  
Sveriges Baywatch
  Puls, händelsernas centrum, 

after beach, patrullerande  
livräddare, glamour, medelhavs- 
känsla, beachvolley och  
Gyllene Tider. 

TJUVAHÅLAN
Badvik med smugglarhistoria
  Undangömd liten badstrand, 

karaktäristisk badbrygga, förtöjda 
fiskebåtar i viken och utmärkt 
krabbfiske.

SVÄRJAREHÅLAN
Lummig och undangömd badvik
  Tillgänglighetsanpassat 

havsbad, snorkelled, klippbad, 
krabbfiske, småskalig sandstrand 
och gräsyta.

GRÖTVIK
Charmig småbåtshamn  
med mångsidighet
  Stenhuggar- och konsthistoria,  

bad från klippor och stege, vatten- 
sporter och solnedgångar med 
särskilt pärlemorskimmer.

STENINGES STRAND
Mysig badvik med ikonisk stenpir
  Liten sandstrand, klippbad, 

öppna vidder, krabbfiske, picknick, 
kvällsfika, magiska solnedgångar 
och barndomskänsla. 

HAVERDALS STRAND 
Naturäventyrlig familjestrand
  Trolsk strandskog, krokiga 

tallar, Sveriges högsta sanddyn, 
utsiktsplatsen Skallen och lek  
i sanddyner.

VILLSHÄRADS STRAND
Campingidyll med familjekänsla
  Härliga höga sanddyner, mjuk 

sand, småskaligt, after beach för 
familjen och gott om plats  
för solstolen.

RINGENÄS STRAND
Action, fast ändå inte
  Långgrund sandstrand, 

surfing, beachtennis, golfbanor 
med havsutsikt och avslappnad 
atmosfär. 

FRÖSAKULLS STRAND
Tylösandsfeeling men med lugn
  Enklare strandaktiviteter, 

sandslottsbygge, familjestök och 
puls från Tylösand men  
utan trängsel.
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Tjuvahålan

Frösakull

Ringenäs

Östra stranden

Påarp

Laxvik

Gullbranna  
Tönnersa

Steninge

Gröningen

Simstadion 
Brottet

Vita bandet

Västra 
stranden

City

Svärjarehålan

Grötvik

Tylösand

Villshärad

Haverdal
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… söta dopp

Visste du att i Halmstad har vi över 120 vackra sjöar att upptäcka?  
Här kommer tre tips för dig som föredrar söta bad. Alla utlovar hög  
mysfaktor och naturnära omgivningar. 

TOSTARPASJÖN
Mindre sjö med stor karaktär.  
En varm sommardag bjuder  
Tostarpasjön in till svalkande bad 
i det spegelblanka vattnet. Här 
finns badbrygga och grillplats.

TORVSJÖN
Perfekt utflyktsmål för hela familjen 
med tillgång till strandbad, grill- 
platser och brygga. I området runt 
den spegelblanka Torvsjön ligger 
naturområdet Skedala som bjuder 
in till promenader och härliga 
naturupplevelser.  

BREAREDSSJÖN 
Vacker badsjö med närhet till 
magnifika naturupplevelser så 
som Danska fall. Stränderna vid 
sjön är lugna och barnvänliga 
med möjlighet att hyra båt, kajak 
eller kanot. Ta med en picknick-
korg och avsluta dagen med att 
beundra den vackra solnedgången 
som sänker sig över dalen. 

Foto: Patrik Leonardsson
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Koppla av med picknick och svalkande  
dopp i lugn och barnvänlig miljö.

Östra stranden

Påarp

Laxvik

Fler tips på  
webben!

Besök  
destinationhalmstad.se/

magasin

Upplev magin vid natursköna Toftasjön! Kanske passa på och 
prova fiskelyckan? Glöm inte fiskekort – de köps smidigt via ifiske.se.
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Du passerar mäktiga vyer, mysiga 
badvikar och hemlighetsfulla, his-
toriska platser där det berättas om 
både stenbrytning och vikingaslag. 
På ledens sex hubbar kan du prova 
på olika aktiviteter och upplevelser.  
Sommartid finns matställen i när-
heten av samtliga hubbar.

Halmstad slott ligger vackert 
beläget vid Nissan och är start-
skottet för Prins Bertils stig. Några 
gånger per år erbjuds guidade 
visningar på Halmstad slott för 
den historieintresserade. Nyhet 
för i år är vår digitala audioguide 
som lär dig mer om kungamötet 
på Halmstad slott. 
 

Västra stranden är en cirka  
1,2 kilometer lång sandstrand 
som är attraktiv och populär för 
både barnfamiljer och fyrfotade 
vänner. Här finns möjlighet till 
både avkoppling och aktiviteter 
som surfing eller SUP. 
  
Simstadion Brottet är ett  
bassängbad med havskänsla, 
beläget alldeles intill havet.  
Här kan du ta ett dopp i utomhus-
bassängernas turkosa vatten.

Grötvik är en riktig konst- och 
aktivitetspärla som präglas av 
klippig kust och gamla stenbrott. 
För klättrare och wakeboard- 
åkare är detta ett riktigt paradis. 

Tylösand bjuder på en avslapp-
nad atmosfär där strandliv och 
pulserande after beach möter 
välsmakande middagar med  
magisk havsutsikt. Här finns  
ett stort utbud av boenden, 
restauranger och aktiviteter. 

Möllegård är ett lummigt 
naturreservat där älvorna dansar 
längs porlande bäckar i vacker 
skog. Prins Bertils stig avslutas 
vid Möllegård som är ett perfekt 
utflyktsmål för hela familjen med 
lättillgängliga vandringsleder 
och flera sevärdheter. 

Prins Bertils stig är en 18 km kustnära stig som 
tar dig genom vacker natur med allt från sand-
strand, strandskog, klippor och gamla stenbrott 
till småbåtshamnar och fiskevikar.

Läs mer om Prins Bertils stigs  
utbud och planera din upplevelse!

prinsbertilsstig.se

Vilken del av  
Prins Bertils stig  
vill du utforska? 

De olika hubbarna, nav  
med företag och upplevelser, 

längs Prins Bertils stig  
är perfekta utflyktsmål för 
hela familjen. Längs stigen 
kan du bo, äta och hitta på 

roliga aktiviteter. 

Foton: Joakim Leihed, Grötvik.

Grötvik

Tylösand

Möllegårds 
kvarn

Simstadion 
Brottet

Halmstad 
slott

Prins Bertils stig
– Sveriges bästa kustvandring?

Hike & bike

Västra 
stranden

Avstånd mellan hubbarna
Halmstad slott – Västra stranden, 2 km
Västra stranden – Simstadion Brottet, 1,7 km
Simstadion Brottet – Grötvik, 5 km
Grötvik – Tylösand, 5,3 km
Tylösand – Möllegård, 4 km
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Längs Hylteleden kan du njuta av lugnet 
och tystnaden. Leden går mestadels längs 
små vägar som ringlar sig fram genom 
levande bygder med kor på bete, välhållna 
röda stugor och spännande sevärdheter. 

TURFÖRSLAG
Cykla österut från Halmstad och upplev allt 
från djupa skogar till spegelblanka sjöar. Med 
start vid Halmstad slott passerar du Norre 
Katts park, fotbollsarenan Örjans vall och 
Slottsmöllan för att slutligen hamna i Åled. 

Färden fortsätter genom den vackra  
Nissandalen. Skyltarna leder dig sedan 
vidare mot Hyltes lummiga skogar och 
härliga kulturlandskap. På väg tillbaka till 
Halmstad går sedan den sista sträckan via 
Simlångsdalen som bland annat erbjuder 
flera underbara naturreservat. Här kan 
du både njuta av god mat och övernatta 
– kanske precis vad som behövs efter en 
lång dag på cykeln!

Hylteleden
Hylteleden är en 180 km lång cykelled som tar dig till spän-
nande sevärdheter, genom djupa skogar och över böljande 
kulturlandskap. Den börjar och slutar i Halmstad.

Tips på besöksmål, mat  
och logi längs Hylteleden!

hylteleden.se

Prins Bertils stig
– Sveriges bästa kustvandring?

HÄRLIGA STOPP 
LÄNGS HYLTELEDEN

Övraby kyrkoruin 
Här börjar historien  
om Halmstad.

Virsehatt  
Fina vandringsleder  
och vackra vyer.

Snöstorps kyrka  
En unik sexkantig kyrka 
som påminner lite om ett 
sagoslott.

Slottsmöllan  
Historiskt område med  
industriell känsla. Här  
huserar bland annat  
Halmstad aktivitetscenter 
och The PhotoGallery.

Vargaslätten  
En fantastisk oas  
för naturälskaren.

Foto: Joakim Leihed
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Gå en en trollvandring med familjen på Virsehatt 
och njut av en milsvid utsikt.  
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Missa inte ett stopp på  
Vargaslätten. Boka en 
guidad vandring, ta en  
fika och kika i arkitekten 
Sigfrid Ericsons museum. 

Save  
the date

Hylteleden 
 invigs i Rydöbruk  

den 6 maj

https://www.destinationhalmstad.se/uppleva/kultur-och-historia/halmstad-slott
https://www.destinationhalmstad.se/uppleva/natur-och-friluftsliv/57-naturreservat-att-upptacka


Hafi Gårdsbutik
När du kliver in i den lantliga 
gårdsbutiken i Getinge möts du 
av Hafis värld av soliga smaker 
och trevliga saker. Frossa bland 
delikatesser som marmelader, 
sylter, chutneys, safter, must och 
mycket mycket mer.

Slättåkra Närproducerat
En bit utanför Halmstad ligger 
Slättåkra Gårdsbutik. Den drivs 
av fyra halländska matproducenter, 
tre lantbruk och ett mikromejeri. 
Lya Gård 101, Hagarnas Mejeri, 
Kyrkbygård och Andreas Måttgård 
är producenterna som fyller butiken 
med grönsaker, blommor, ägg,  
kött och magiska delikatess-  
och dessertostar.
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Smaka  
på Halmstad

Stora Torg 
15-16 september

Smaka, känn, lyssna och 
njut av dofter och smaker 

från Halmstad med omnejd 
under en tvådagars matfest 

mitt i stadens hjärta. 

Möt flera av Halmstads  
mataktörer, producenter 
och förädlare under ett 
och samma tak. Vi ses! 

Smakfest för alla sinnen

I Halmstad fullkomligt kryllar det av mysiga gårdsbutiker fyllda med nyskördade 
grönsaker, kött, ost, delikatesser och andra godsaker. Här finns närheten till 
åkrar, skogar, hav och sjöar vilket ger våra odlare de bästa förutsättningarna. 

Utforska ditt närområde  
och planera in en inspire-
rande gårdsbutiksrunda. 

Handla delikatesser lokalt, direkt 
från gårdarna. 

Särdals kvarn 
Ett trevligt besöksmål med  
både butik och café. Kvarnen 
ligger naturskönt längs Hallands 
Kustväg, 15 km norr om Halmstad. 
I den mysiga lilla gårdsbutiken 
kan du hitta fina presenter för  
alla tillfällen.

Kalendebolet Musteri 
Strax utanför Holm ligger  
Kalendebolet Musteri. Harald 
som driver gårdsmusteriet drivs 
av entreprenörskap, hållbarhets-
frågor och hans ambition är att 
hålla sig så lokalt han kan. Handla 
färdig must från gårdens cirka 80  

pizzor som bakas på plats.  
I gårdsbutiken hittar du bär 
och grönsaker, sylt och saft och 
blommor från odlingarna. Boka in  
en rundvandring på vinodlingen  
i de vackra omgivningarna.

Mostorps Gård
Gårdsbutiken ligger strax utanför 
Getinge. Här får djuren ströva fritt 
på stora ytor där varken konst-
gödsel eller besprutningsmedel 
används. I butiken hittar du flera 
sorters kött och andra delikatesser 
som ost, ägg, must och gårdens 
egna charkprodukter.

äppelträd eller lämna in din egen 
frukt för musttillverkning. 

Vilshärads gårdsbutik 
Vad är mysigare än en gårdsbutik 
i lantlig miljö, vackert inbäddad 
bland blommande potatisåkrar 
och vajande sädesfält? Under 
skördesäsong är butiken fylld 
med sparris, potatis, egenodlade 
grönsaker, ägg, must och ibland 
även blommor. Givetvis varierar 
utbudet i samklang med naturen, 
vädret och efterfrågan.

Stora Berg
Med sin fantastiska utsikt uppe 
på höjden hittar du Stora Berg 
med upplevelser för alla smaker. 
Det är en fördel om du är hungrig 
när du besöker gården, då det 
finns magiska våfflor med bär- 
buffé och smarriga italienska 
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Sensommar & skördetid

Fler tips på  
webben!

Besök  
destinationhalmstad.se/

magasin

Upplevelser 
med smak av 

skördetid
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Sagoängen
Lekplats med sagotema på  
Galgberget i centrala Halmstad. 
Här finns linbana, rutschkana, 
tillgänglighetsanpassade lekred-
skap, grillplats och väderskydd.

Norre Katts lekplats
Här i parken mitt i stan vid 
Nissan finns ett nio meter högt 
klättertorn i djungeltema, lång 
tubrutschkana, studsmatta och 
stora grönområden med plats  
för picknickfilten.

Tallviks lekplats
Havsinspirerad lekplats längs 
Prins Bertils stig med underlag 
av gummimatta. Stor piratbåt 
och hinderbana i naturmaterial. 
Utegym finns i anslutning.

Bronsålderslekplatsen
Lekplatsen på Albinsro har 
bronsåldern som tema utifrån 
arkeologiska fynd från området. 
Upptäck spännande hällrist-
ningar och lär dig mer om livet  
på bronsåldern.

Fysiklekplatsen i Oskarström 
Kombinera lek med lärande  på 
denna lekplats där du kan utforska 
fysikens och matematikens lagar 
samtidigt som du har roligt.  
Flera av lekredskapen är  
tillgänglighetsanpassade.

Barn & familj

Utmana familjen, mormor, kusinen, vännen eller hunden på bingo. Upplev platsen  
eller genomför aktiviteten och kryssa rutan. Först till fem i rad, lodrätt – vågrätt 
eller diagonalt, vinner! Och du, mittenrutan får du gratis bara genom att vara här!
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5 extra lekfulla lekplatser

Halmstadbingo

För våra minsta besökare
Fler tips på lekplatser samt karta  

destinationhalmstad.se/magasin

Dela med dig av  
din bingorad på  
#halmstadbingo  
i sociala medier!

Kryssa i  
allt du gjort  
i sommar!

Lek i havet

Bygga sandslott

Halmstad slott

Livräddartornet 
Tylösand

Paddla SUP

Stenpiren i Steninge

Trollet vid Virsehatt

Rotundan,  
Norre Katts park

Se en solnedgång

Särdals kvarn

Självplock av bär

Sagoängens lekplats

Europa & Tjuren, 
Stora torg

Gå på museum

Fiska 
krabbor

Danska fall,  
Simlångsdalen

Ät en glass Testa wakeboard, 
Grötvik

Utsiktstornet,  
Galgberget

Tylön

Norre Port

Spela  
äventyrsgolf

Kvinnohuvud,  
Pablo  
Picasso

Lynga  
sanddyn

Nyhet!
Önskas en våffla till glassen? 

Fika på Kafé Heagård 
och låt barnen springa av  
sig i parken. Grilla på deras 

grillplatser eller shoppa  
 i någon av butikerna.

Läs mer på heagård.se

Glassiga  
smultronställen 

att spana in;

Feldts Glasskiosk @feldtsglasskiosk

World of Riccardo/Riccardos  
@riccardoglass

Hello Takeaway  
@hello_halmstad

Yogiboost @yogiboost

Mr Gelato @mrgelato__

Zancottis Gelato  
@zancottisgelato

Chiller’n  
@chillern.se

SIA Glass  
@siaglass
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What´s on!
Ett urval av vårens och sommarens evenemang

Fler tips på  
webben!

Besök  
destinationhalmstad.se/

evenemang

4 april–8 oktober
Halländska fotohistorier
Hallands Konstmuseum

14 april–27 maj
Ölprovning, utvalda fredagar  
och lördagar
Halmstad brygghus

23 april
Halländsk resa  
– i toner, ord och bild
Halmstads Teater

28 och 29 april, 26 och 27 maj
Pianobar på the Gate
Clarion Collection  
Hotel Norre Park

29 april–3 september
Gyllene ögonblick  
– musikfotografier 1950–2022
Hallands Konstmuseum

30 april
Valborgsfirande vid Nissan 
Nissan, Norre Katts park

1 maj
Betessläpp – kosläpp
Wapnö gård

6 maj, 3 juni, 5 aug, 2 sep, 
7 okt och 4 nov
Utökad torghandel 
Stora torg

6 maj
Invigning Hylteleden
Rydöbruk

9 och 11 maj
Tuath Scottish Celidh music
Kulturhuset Najaden

11 maj
Linnea Henriksson 
 – den lilla turnén
Skomakartorget, Halmstad city 

12–13 maj
Purple Nights – street food,  
barhäng och livemusik
Skomakartorget, Halmstad city

13 maj
Mora träsk
Halmstad Arena

14 maj
Halmstad BK–Malmö FF
Örjans vall

18 maj–6 augusti
Tracing the Traceless,  
Joakim Eneroth
The Photogallery

19–21 maj
Hem och trädgårdsmässa
Wapnö slott

28 maj
Halmstad Smakrunda, cykeltur 
med smakstopp
Kattegattleden

1 juni–30 juni
Gamla Halmstad fyller 100 år.  
Jubileumsutställning  
”Nöjesliv i Halmstad”
Musikgemaket, Halmstad slott

3 juni
Andersbergsfestivalen
Andersberg

3 juni och 3–5 augusti
Internationella  
gatuteaterfestivalen
Runt om i Halmstad

6 juni
Nationaldagsfirande
Hallandsgården, Galgberget

23 juni
Midsommarfirande
Hallandsgården, Galgberget

24 juni
Midsommardagsfirande
S:t Olofs Kapell

29 juni, 6 och 13 juli
Utomhus sommarbio
Norre katts park 

1 juli–5 augusti
After Beach 
Solgården, Hotel Tylösand

1, 8, 15, 22 och 29 juli
Stadsvandringar i city
Hallands Konstmuseum

2 juli
Halmstad BK–IFK Göteborg
Örjans vall

4–16 juli 
Tingeling och Sagornas Väktare  
– familjeföreställning
Wapnö Gård

6 juli
Sprintermästaren
HalmstadTravet 

6–8 juli
Halmstad Pad(d)elfest
Längs Nissan i Halmstad city

6–9 juli
Gullbrannafestivalen
Gullbrannagården

7 och 8 juli 
Gyllene tider – Hux Flux
Simstadion Brottet

12-16 juli
SUMSIM – Ungdoms-SM i simning
Simstadion Brottet

13 juli
Visafton
S:t Olofs kapell

19 juli
Markoolio
Solgården,  
Hotel Tylösand

19-22 juli 
Internationella  
Matmarknaden 
Stora Torg

21 juli
Livräddardagen
Livräddartornet  
i Tylösand 

22 juli  
Håkan Hellström  
Simstadion  
Brottet

23 juli 
Johan Glans
Solgården, Hotel Tylösand

24 juli–6 augusti
Summersmash  
Festival & Beachvolley SM
Stranden i Tylösand

26 juli 
Nationalteaterns Rockkonsert  
+ Wilmer X 
Solgården, Hotel Tylösand

29 juli 
Halmstad Sports Car Event
Simstadion Brottet 

1-2 augusti 
Benjamin Ingrosso
Solgården, Hotel Tylösand

11–12 augusti
Öl & Whiskymässa
Wapnö slott

18–20 augusti
Gravel Grit ’n grind
Halmstad & Simlångsdalen

24 augusti
Invigning VM i militär femkamp
Stora torg

30 augusti–3 september
Fyrverkerifestivalen
Norre Katts park och  
Halmstad city

2 september 
Hallarnaloppet 2023
Hallarna

9 september
Mina sinnens fulla bruk  

Anders Jansson 
Halmstads Teater

15 och 16 september 
Smaka på Halmstad
Stora torg
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