Kom närmare din bästa upplevelse
Kom närmare
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ULRICEHAMN

Uport Musikweekend - Bästa arrangemang &
vinnare av LiveApan 2017!

Ulricehamn är vår ﬁlmstad.
/Colin Nutley & Helena Bergström

Vi skulle kunna ha världscupen här i Ulricehamn varje helg.
/Norska skidproﬀset Martin Johnsrud Sundby

Foto Mats Lind

Foto Ekstrand Media
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www.ulricehamnsturistbyra.se

Näringsliv Ulricehamn
Vi finns till för dig som driver eller vill driva företag i Ulricehamns kommun.
Näringsliv Ulricehamn AB är ett kommunalägt bolag som arbetar med
såväl destinationsutveckling som med näringslivsutveckling i
Ulricehamns kommun.
Vi lotsar företagare in i kommunen, verkar för fler etableringar, för att fler
företag startas, säljer industrimark och marknadsför Ulricehamn som en
attraktiv företagar-, besöks- och boendeort.

Foto Ekstrand Media

Kom närmare Ulricehamn
Välkommen till en plats med något för just dig, där naturen och stadslivet
finns sida vid sida. En liten stad och bygd som hittat sitt rätta jag. Som vågat
se på sig själv med öppna ögon. Sett sina fördelar i form av det nära, vackra,
rofyllda och tidlösa. Som tagit vara på värdet att vara liten och spetsig.
Kom närmare staden med de stora möjligheterna. Kom närmare Ulricehamn.
Ulricehamn erbjuder dig som besökare ett brett utbud
av aktiviteter. Här är det cykel, vandring och fantastiska
träningsmöjligheter som står i fokus. Ulricehamn har tagit
plats som en viktig destination när det gäller träning och
tävling. Hos oss på Lassalyckans Friluftsområde finns bl.a.
ett av Sveriges modernaste idrottscenter. Vi kombinerar
aktiviteterna med bra boende och god mat Här finns mysig
småstadsshopping, kända varumärken till bra priser
i Gällstad och gårdsbutiker på landsbygden.

När du besöker Ulricehamn hoppas vi att det infinner sig en
speciell känsla hos dig. Att vi skapar ett bestående intryck.
Ulricehamn är en stad som lever och utvecklas året om. Här
finns utrymme för avkoppling och härliga stunder. Med årstidernas växlingar sker också en förändring i staden. Med
en levande landsbygd, ett rikt naturliv och en sjudande
stadskärna hoppas vi kunna välkomna er tillbaka till
Ulricehamn.

9
skäl att älska
Ulricehamn

Det finns hur många skäl som helst
att älska Ulricehamn! Här har vi
plockat ut några av godbitarna.
”Sjön var vackrare än andra sjöar med gröna holmar, lummiga näs och djupa vikar, där gula och
vita näckrosor blommade sommaren om. Sjön låg i en trakt där historien, sägen och legenden
fyllde luften likt tysta vingslag av sagans fågel Fenix”. Författarinnan Birgit Th Sparre beskrev
trakten runt sjön Åsunden på ett målande och i mitt tycke väl överensstämmande sätt med hur
det ser ut även idag. Att sjön har en stor betydelse för staden det råder det ingen tvekan om.
Historien lever kvar och har tillgängliggjorts genom utveckling, framåtanda och entreprenörsskap, det vittnar den strida strömmen av besökare om.
Det saknas verkligen inte handlingskraft bland bygdens företagare och föreningsliv. Förväntningar på Ulricehamn som en driftig och drivande aktör är höga. Vad blir nästa steg? Nu har vi
avverkat två världscuptävlingar i längdskidor med publikrekord på över 60 000 besökare. Vi har
en musikfestival av rang som belönats med LiveApan för bästa arrangemang och det i konkurrens
med aktörer som Storsjöyran, Sweden Rock och Håkan Hellström på Ullevi. Vi har fått flera nya
entreprenörer som stärker vårt outdoorutbud och satsningarna på Lassalyckan ger oss riktigt bra
förutsättningar i vår strävan efter att bli det självklara valet som tränings- och tävlingsdestination.
Du är varmt välkommen hit för att utforska vårt utbud.
Vi lovar att vi ska ta väl vara på dig.
/Helena Haglund
Turistchef Näringsliv Ulricehamn

Foto Jan Töve

Ulricehamns Kallbadhus

1Med traditioner långt tillbaka

som kurort kan vi på bästa sätt tillgodose dina behov. Att finna ro och
stillhet och att uppleva välbefinnande ser vi som en självklarhet. Det
är viktigt att lyssna till vad kroppen
behöver. En plats där vi får hälsa
genom vatten. En plats att mötas
och trivas på, ung som gammal.
Här hittar du både mat, spa och
bad i lokalerna.

Foto Jan Töve Sweetwater Production AB

Filmstaden
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Gång på gång återvänder
Colin Nutley och Helena Bergström till Ulricehamn för att
spela in film. Det började med
Änglagård för drygt 25 år sedan,
här blev det tre filmer varav den
senste spelades in 2010. Sen
har det bara fortsatt. Saknad.
Vilken jävla Cirkus. Och nu
senast Bröllop, begravning &
dop. Följ i filmteamets fotspår
och upptäck de områden,
platser, och byggnader som
använts under inspelningarna.

Foto Ekstrand Media

Mat & Fika
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Att njuta av en god bit mat
i goda vänners lag är härligt.
Att få stanna till på en mysig
plats och avnjuta en kopp nybryggt kaffe med en hembakt
kaka det är heller aldrig fel. I
Ulricehamn har vi ett brett utbud
av både restauranger och kaféer,
och en del med en lite speciell
inramning där mat eller kaffestunden blir en härlig upplevelse.

Foto Ulricehamn Ski Center

Foto Torpa Stenhus

Ulricehamn Ski Center

Bilfri asfalterad banvall

4 Med barnen i fokus.

5 På våra gamla banvallar kan

I Björnbuseland finns det underhållning för de minsta, och där
finns Björnbusen att gosa med.
I området finns också en liftkarusell där de minsta kan öva sig
i att åka knapplift, samt ett åkband. Både åkbandet och karusellen är helt gratis för alla barn.
För föräldrarna erbjuds en vindskyddad läktare där de kan följa
framgång och glädje. Liftkort och
utrustning kan du köpa och boka
online, så att ni snabbt kommer ut
i backen och kan njuta av dagen!

du kan träna rullskidor, inlines och
cykla helt ostörd från biltrafik.
Cyklar du söderut från Ulricehamn
har du Åsunden som kuliss längs
med leden. Banvallarna lämpar sig
också väl för dig som har begränsad rörlighet och kanske sitter i
rullstol eller permobil. Helt ostörd
från biltrafik kan du ta dig fram
och njuta av vår vackra natur.
Totalt är det 95 km banvall
i Ulricehamn.

Gårdarna runt sjön
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”Sjön var vackrare än andra
sjöar med gröna holmar, lummiga
näs och djupa vikar”. Ett utdrag
ur romanen Gårdarna runt sjön
av författarinnan Birgit Th Sparre.
Idag kan du uppleva den bygd
som Birigt skrev om i sina
romaner men i en nyare tappning.
Historien finns kvar att beskåda i
forma av vackra välbevarade slott
och herrgårdar men inrymmer
idag inte bara tidstypiska historiska miljörer utan också kaféer,
gårdsbutiker och konferensverksamheter.

Foto Anders Jungermark
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Mysig småstadsshopping

Kvalitetssäkrade
träningsmöjligheter!
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De pittoreska husen, kullerstensgatorna och butikerna ligger
tätt. Välkända varukedjor blandas
med fräscha boutiquer och affärer.
Genom sitt kunnande, sin service och sitt trevliga bemötande
ser handlarna till att du får det du
söker. Många av byggnaderna längs
gågatan har sitt ursprung i tidigt
1700- och 1800-tal. Att handelstraditionerna i bygden har anor
sedan medeltiden gör det än mer
intressant, då gamla kulturmiljöer
blandas med dagens aktuella utbud.
Här får du uppleva en mysig småstadsshopping!

8 Lassalyckan i Ulricehamn är

södra Sveriges första officiella
Vasaloppscenter inom skidor, trailrunning och mountainbike. Här kan
du med säkerhet vässa formen och
lära dig mer om teknik, utrustning
och kost för att få ut mer av din
träning. Lassalyckan är en kommunal anläggning med ett enastående
läge och med mycket goda träningsmöjligheter året om.

Stoja, skoja och lek!

9 Missa inte vår fantastiska

lekplats Ulricaparken nere vid sjön
Åsundens norra strand. På området finns hinderbana, klätternät,
linbana, studsmatta, slänggunga,
vattenaktiviteter, rutschkana och
mycket annat. Här finns också en
badplats med brygga och sandstrand. Vi har även en skatepark
vid Tingsholmsgymnasiet med
rails och en häftig skatebowl. Missa heller inte Grodspåret och vårt
friluftsområde på Lassalyckan.
Gå på Upptäcktsfärd i staden,
karta finns på turistbyrån.

Ulricehamn har inom femton minuter
med bil en sådan bredd i sortimentet att
det kvittar egentligen vad du vill handla
så kan du lösa det

Foto Ekstrand Media

Shopping längs den idylliska lilla gågatan i centrala
Ulricehamn & Gällstads stora utbud av varumärken bara en
kvart bort med bil. Landsbygdens alla producenter och dessutom den textila historien som lyser igenom i de många små
butikerna. Ulricehamn som helhet blir en komplett shoppingupplevelse.
Ulricehamn med sitt vackra läge beskrivs ofta som Åsundens pärla. De pittoreska husen, kullerstensgatorna
och butikerna ligger tätt. Här får du uppleva mysig småstadsshopping. I Ulricehamn City hittar du välkända
varukedjor som blandas med fräscha boutiquer och affärer. Genom sitt kunnande, sin service och sitt
trevliga bemötande ser handlarna till att du får det du söker.
Ta en paus i shoppandet och njut av en bit mat eller en kopp kaffe och hembakta kakor från stadens
bagerier. Ulricehamn kan stoltsera med ett flertal restauranger och kaféer som har utmärkt sig lite extra
för sin goda och omsorgsfullt lagade mat.

Längs gågatan inne i stan har köpmän
bedrivit handel i många hundra år.

Strukturen på gatan med gårdarna på rad och de
många fastighetsägarna har sin förklaring i det historiska perspektivet. Längs gatan bedrevs handel,
på baksidorna av husen höll man sin boskap. Det är
en bygd vars historia på flera sätt syns än idag. Till
exempel är textilhistorien tydlig, både på gatan i city
och i shoppingbyn Gällstad. Det breda sortimentet
och valet av utbud hos handlarna är ett exempel.
Butikspersonalens kunskap om plagg, vilka textilier
det är, hur de beter sig och hur de är tillverkade är ett
annat exempel på det. Det är helt enkelt en kunskap
som finns här som man inte ser på en ort som inte har
den här historien.
Den här småstadsservicen som innehåller allt från tips
och råd, till uppläggning av byxor samt strykning av
plagg. Det är något som i dag nästen är lite exotiskt
att få tillgång till som kund om du inte betalar för det.
Och det bidrar till den totala shoppingupplevelsen.
Förutom detta kommer fler och fler butiker med lokalproducerat runt omkring på landsbygden. De mindre
samhällena bjuder på shopping nära tillverkningen.
Trenden om det ekologiska och hållbara har trots att
den varit med oss länge faktiskt inte slagit igenom helt
och hållet. Men nu sker det mer och mer och konsumenterna blir alltmer medvetna om var de handlar
och att det företag de handlar av står för de värderingar som de själva också har. Och för turister till en ort
är det här närproducerade inte bara för att göra ett
medvetet val utan också för att få smaka och ta del av
det som finns på en ort. Det är en väldig tillgång och
ett sätt att lära känna en bygd.

Foto Ekstrand Media

Allow yourself to be inspired by a wide range of products
and the knowledgeable, welcoming reception you receive. We
aim to give you something that will appeal to all your senses.
Come and visit us. You can shop or simply relax. We’ll give you
a helping hand.
Lassen Sie sich von einem variierenden
Angebot und qualifizierter freundlicher Beratung einladen. Wir
möchten alle Ihre Sinne unserer Gäste verwöhnen – hier können Sie einkaufen oder sich auch nur erholen und entspannen.
Wir helfen Ihnen gern.
Foto Ekstrand Media

Gågatan i Ulricehamn

I Gällstad hittar du spännande uppstickare och
internationellt kända klassiker
Oavsett om du letar kostym, något med en rockigare tvist eller sportigare
plagg så hittar du kvalitetsvarumärken till rätt pris i den lilla shoppningbyn.
I Gällstad 15 km söder om Ulricehamn finns en gedigen textil historia. Under förra seklet började man
sticka och sy plagg som knallarna sålde, först till fots, sedan på cykel innan de gav sig land och rike runt i
sina bilar. 1969 hyrde sig Martin Göthager, Ivanhoe en lokal i Kungshamn för att sälja direkt till konsument.
Året efter öppnade han även en butik på Öland. På orten har det alltid funnits engagerade entreprenörer
och några välkända företag från orten är Ivanhoe of Sweden, Lager 157 och Seger.
Som en viktig ort i Sveriges Trikåcenter har Gällstad alltid haft goda kunskaper om textil, handeln på orten
utvecklades när producenterna bestämde sig för att en dag i veckan sälja 2:a sortering och överskott till
riktiga fyndpriser. Detta startade 1976 och det var torsdagar mellan 16-19 och detta drog med sig alla nio
tillverkare som fanns i bygden. I samband med detta myntades
begreppet ”Kärringarallyt” och busslast efter busslast med
fyndsugna besökare kom till orten. Handeln och byn har
utvecklats hand i hand och det är numera shoppingen som är
ortens motor. Sen öppnade Lager 157 tanken: ”när man gör
något så dåligt och det blir så bra, hur blir det om man gör det
bra?” Det var då butikerna öppnade upp 7 dagar i veckan
vilket det är fortfarande är idag, så att du kan handla när
du har tid.
Varmt välkommen till Gällstad!

GÄLLSTAD
Kända varumärken med
hög kvalité & till rätt pris
Mitt i Gällstad ligger Fabrikenhuset. Här är det
bra shopping på en begränsad yta och det ska
kännas roligt att komma hit. I samma byggnad
som stickmaskinerna en gång gick varma säljs
numer Ivanhoe- plaggen i sin egna Ivanhoe butik. Prisvärt dessutom, alltid till lägre priser på
ordinarie sortiment. Självklart är Ivanhoes tröjor
och koftorna fortfarande ”Knitted in Sweden”,
produktionen har bara flyttats några gator längre
bort i byn. Ett par trappsteg ner finns Källaren
som alltid är värt ett besök! Här finns tidigare
års säsonger och 2:a sortering från Ivanhoe of
Sweden, Tenson, Jumperfabriken med flera. Hos
Källaren kan du göra riktiga fynd!
Logo Factory 1000m2 i Fabrikenhuset, med
Gällstad priser. Här radar varumärke efter
varumärke upp sig i en härlig mix av överskott,
prover och ordinarie sortiment. Replay, 8848
altitude, SVEA, Carthartt, Fred Perry, Didriksons,
Lacoste, Blundstone, Caterpillar, Hush Puppies,
Napapijri, Sebago, Rut&Circle, Ben Sherman,
Vans, UGG, Shepherd, North Sails. Inne hos
Oscar Jacobsons Outlet hittar du ett brett sortiment till den välklädde mannen, både till vardag
och fest. Även golfaren hittar här ett stort utbud
av golfkläder med olika funktioner. Vill du ha
smakråd eller behöver du hjälp med att hitta rätt
storlek? Inga problem, den kunniga personalen
hjälper dig gärna! www.gallstad.nu

Foto Ekstrand Media

Njut av mat &
dryck, och nått gott
hembakt till kaffet
Mat och dryck spelar för oss idag en viktigt
roll när det gäller val av resmål. Vi vill mer
än gärna slå oss ner och njuta av en god bit
mat, en rykande kopp nybryggt kaffe och en
hembakt kaka. Och det i en miljö som känns
inspirerande. En plats där man känner sig väl
omhändertagen, där personalen brinner för
värdskap och gör måltiden till en upplevelse. Du kan vara ute på en tuffare cykel- eller
vandringstur, eller en sightseeingrunda med
familjen. Maten är oavsett oftast höjdpunkten
på dagen. I Ulricehamn har nivån höjts med
åren och idag kan vi stoltsera med ett brett
utbud av måltidsupplevelser.

Foto Ekstrand Media

Välkomna att testa!
Foto Ekstrand Media/Hemma på Källebacka

Restaurang Sture

Din Deli

Restaurang Bryggan

Café Torgstallet

På Restaurang Sture kan du avnjuta en
god måltid i vacker miljö med utsikt över
sjön Åsunden. Inled dagen med en härlig
frukostbuffé eller utforska buffébordet
under lunchen, där svensk husmanskost
har huvudrollen. På kvällen serveras
läckerheter från det franska och italienska köket, med råvarorna i fokus.

På Bryggan Café Bistro & Bar, finns
något för alla smaklökar. Temakvällar
med både mat och dryck. I caféet kan du
njuta av rejäla räkmackor, mumsig glass,
fika och gott kaffe.

Din Deli är butiken där alla sinnen
blir belönade! Kyldiskarna och hyllorna är fyllda med allt du kan tänka
dig av internationella och närproducerade unika varor. Din Deli har
fullständiga rättigheter och varje
fredag under våren och hösten fylls
butiken med glada After Work-gäster
som avnjuter underbara tapas och
tillhörande dryck.

På Stora Torget i centrum kan du låta
smaklökarna njuta av enklare varmrätter
eller hembakad fika i en gammaldags
miljö. Café Torgstallet vill ge dig en genuin känsla där service och råvaror står
i fokus!

Günthers Café & Brödstuga

Världskänd Bageri- & konditorkonst.
Här blandas de klassiska bakverken
med nytänkande och som de själva
säger, den yngre generationens galenskap. Günther har bl.a. bakat tårtan
till HKH Kronprinsessan Viktorias
bröllop.

Krubb

På KRUBB kan du äta med gott samvete, de tänker på miljön och använder
mycket återbrukat material. De serverar
enbart svenskt kött vilket är ganska unikt
i dagens restaurangvärld. De har både
vegetariskt och veganskt på menyn. Efter
maten bjuds det alltid på kaffe och godis.

Basta Kvarnkafé
Ulricehamnsvägen 4, Blidsberg
+46 (0)321-298 83

Jenny’s Thai
Lilla Torget 1, Ulricehamn
+46 (0)321-104 91

Pizzeria Maestro
Ulricehamnsvägen 11, Gällstad
+46 (0)321-705 60

Sportcaféet i Ulricehamn
Tre Rosors väg 2, Ulricehamn
+46 (0)70 527 40 92

Ming’s Palace
Södra Kullagatan 1, Ulricehamn
+46 (0)321-166 78

Pizza Palace
Stora Torget 1, Ulricehamn
+46 (0)321-100 33

Café Söder
Boråsvägen 5, Ulricehamn
+46 (0)321-103 71

Patriks Mat
Viskaforsvägen 3, Ulricehamn
+46 (0)72 310 35 31

Pizza Palace
Boråsvägen 34, Gällstad
+46 (0)321-705 70

Café Torgstallet
Stora Torget 1, Ulricehamn
+46 (0)321-123 40

Rasta Ulricehamn
Rv40 Strängsered
+46 (0)321-451 11

Pizzeria Lorin
Skolhusvägen 4, Blidsberg
+46 (0)321-310 79

Fik 157
Mejerivägen 4, Gällstad
+46 (0)321-157 00

Emma å Andreas
Storgatan 14, Ulricehamn
+46 (0)321-136 36

Restaurang & Pizzeria Rhodos
Boråsvägen 5B, Ulricehamn
+46 (0)321-415 54

Gunnars Konditori
Storgatan 12, Ulricehamn
+46 (0)321-131 48

Fiskebacken Bowling
Fiskaregatan 7, Ulricehamn
+46 (0)321-175 00

Timmele Pizzeria & Kiosk
Timmelevägen 21, Timmele
+46 (0)321-304 36

Günthers Brödstuga & Restaurang
Storgatan 17, Ulricehamn
+46 (0)321-102 24

Restaurang Sture, Hotell Bogesund
Sturegatan 7, Ulricehamn
+46 (0)321-154 10

Nattkröken
Övre Marknadsplatsen, Ulricehamn
+46 (0)321-144 77

Årås Kvarn
Sommarcafé
Kölingared
+46 (0)515-910 51

Restaurang Kallbadhuset
Kallbadhuset. Ågatan 12, Ulricehamn
+46 (0)321-130 90

Sibylla Tullen-Stopp
Boråsvägen 2, Ulricehamn
+46 (0)321-136 91

Sakuma Sushi
Storgatan 4, Ulricehamn
+46 (0)321-68 78 79

KRUBB
Storgatan 32, Ulricehamn
+46 (0)73-846 98 52

Restaurang Skotteksgården
Skottek 115, Ulricehamn
+46 (0)321-105 84

Hos Miro
Storgatan 15, Ulricehamn
+46 (0)73-959 64 47

Åsundsholm Golf & Country Club
Vegby
+46 (0)321-266 70

Mc Donald’s
Vist Kyrkväg 3, Ulricehamn
+46 (0)10-330 81 00

Hökerums Pizzeria
Viskabrovägen 11, Hökerum
+46 (0)321-516 00

Centrumgrillen
Ulricehamnsvägen 5, Gällstad’

Bar Prego
Storgatan 14, Ulricehamn
+46 (0) 730-30 04 76
Bryggan Café, Bistro & Bar
Hamnen, Ulricehamn
+46 (0)321-100 70
Chili Thai
Nyboholmsvägen 2, Ulricehamn
+46 (0)321-120 40
Din Deli
Storgatan 12, Ulricehamn
+46 (0)321-125 10
Golfkrogen
Idrottsgatan 22, Ulricehamn
+46 (0)321-279 55
India Garden
Storgatan 3, Ulricehamn
+46 (0)321-128 40

Pizzeria Adriatic
Storgatan 44, Ulricehamn
+46 (0)321-105 60
Pizzeria Campino
Storgatan 17, Ulricehamn
+46 (0)321-175 30
Pizzeria Jamaica
Järnvägsgatan 1, Ulricehamn
+46 (0)321-169 20

Nord-Inn
Boråsvägen 1, Ulricehamn
+46 (0)321-160 16

Restaurang Kallbadhuset

På Restaurang Kallbadhuset kan du njuta av smakrik mat i
en nästintill oslagbart vacker miljö. Här avnjuter du vällagade middagar i en gemytlig atmosfär. Råvarorna kommer
i stor utsträckning från lokala producenter, vilket gör att
menyn alternerar utifrån årstidernas växlingar. Givetvis
kan du ta något gott att dricka till maten.

Bar Prego

Kaféet med stans bästa spanläge och skönaste häng. Här
dricker du kaffe och te av högsta kvalitet. Du kan självklart
unna dig något sött till kaffet. De erbjuder sallader, mackor
och varma rätter och grymt god glass hela sommaren!
Deras superfina lunchbuffé är inspirerad från Italien och
vegetariska alternativ är en naturlig del av buffén.

Nord Inn

Rejäla portioner pubmat. Livemusik för alla smaker, från
trubadur till blues till heavy metal och allt däremellan.
Nord-Inn har fem olika öl på fat och ett roterande alternativ som byts ut varannan månad. Flertal valmöjligheter på
flaska från både stora bryggerier samt mindre, lokala från
bygden.

Enjoy food in a relaxed setting with dishes cooked
with care and joy. An experience out of the ordinary.
The varied selection of restaurants and cafés offers you a
choice of many different cuisines.
Essen und trinken Sie in angenehmer und entspannter Atmosphäre und genießen Sie als Gast ein Menü, das
mit viel Liebe und Freude zubereitet wird. Es bietet sich
Ihnen ein ganz außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis
– eine breite Palette von Restaurants und Cafés servieren
Ihnen Hausmannskost, à la Carte-Menüs, Tagesessen oder
Kaffee mit selbstgebackenem

Foto Ekstrand Media

Allt ﬂer efterfrågar kvaliteter som närhet och miljö.
Tack vare traktens bördiga jordar och ﬁna klimat
kan Ulricehamnsbygden stoltsera med härlig
lokalproducerad mat.

Foto Ekstrand Media

Gårdsbutiker & lokalproducerad mat
Runt omkring på landsbygden i Ulricehamn finns gårdsbutiker, kaféer och matproducenter av olika slag.
I Smaka på Västsverige, Lokalproducerat i Väst, Sjuhäradskött & Sjuhäradsmat har man gått samman för
att kunna erbjuda dig som konsument bra produkter men också för att kunna vårda producenternas verksamheter och sortiment. Titta också på tastethecountryside.se här hittar ni ett härligt utbud av butiker på
landsbygden. Delikatesser som lammkött, vilt, lokalt odlade grönsaker, kryddor och bär, ost, saft, marmelad,
kalvdans, honung, godis och glass kan du handla direkt från producenterna och även i en del av butikerna i
centrala Ulricehamn. Utbudet hos handlarna varierar efter säsong. Kom till Ulricehamn du också och njut av
lokalt producerade råvaror och handla hem godsaker till skafferiet!

REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt
att handla lokalproducerad mat helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort
går samman och startar en REKO-ring där
råvaror och produkter säljs direkt från producent
till konsument. Försäljning och beställning sker
i en Facebook-grupp där det bestäms datum och
plats för utlämning. Enkelt och väldigt trevlig
stämning! Sök på REKO-ring Ulricehamn på
facebook så hittar du mer information.

Duvereds Gård

Duvereds Gård

Foto Ekstrand Media

eKOlogiskt & närproducerat från Ulricehamn

www.duveredsgard.se
eKOlogiskt & närproducerat från Ulricehamn

Slå dig ner och avnjut en riktigt god ﬁka. Kanske handlar du med dig
nått gott från bonden eller den lokala producenten hem. Här hittar
du ett axplock av de gårdsbutiker som ﬁnns i vårt område.
HEMMA PÅ KÄLLEBACKA

KNALTENS EKOLOGISKA GRÖNSAKER

Marbäck, Ulricehamn. Säteri med gårdsbutik och
tillhörande kafé i en herrgårdsmiljö från 1700-talet.
Fylld med blommor, inredning och konstverk - allt
till försäljning. Och med hembakt gofika!

Hökerum, Ulricehamn. KRAV-godkända grönsaker.
På Knalten odlar Pierre och Sonia ett brett sortiment
av KRAV-godkända ekologiska grönsaker med enkla
metoder som hand o hästkraft. Gårdsförsäljningen sker
en gång per vecka.

GROVARE EVENEMANG & KAFÉ
Hökerum, Ulricehamn. Butik & Kafé
Hos Grovare Evenemang & Kafé kombineras kafé,
butik och evenemang i lantlig sekelskiftesmiljö.
I butiken hittar du deras egna lammskinn, lammkött/korv
(vissa perioder på året), mathantverk, keramik, smycken,
böcker och mycket annat.

BORRARPS GÅRDSGLASS
Gällstad, Ulricehamn. Borrarp är en KRAV-certifierad
mjölkgård som ligger i Dalstorp. Tanken med Borrarps
Gårdsglass är att framställa en glass gjord enbart på
deras egena KRAV-godkända mjölk och naturliga råvaror.
Glasscafé sommartid. Övriga året tar de emot grupper
efter bokning.

TÅNGABO GÅRD
Hökerum, Ulricehamn. Känn doften av lantluft, blandas
med doften av nybryggt kaffe. Tångabo Gård är bondgården där du kan sitta ner och njuta av en god fika, samtidigt som du blickar ut över de fina kossorna. I gårdsbutik
intill blandar de mathantverk med fin inredning.

EJ FARM
Kölingared, Ulricehamn. Butik & Kafé.
Hos EJ Farm kan ni avnjuta hemgjord glass tillverkad
på ägg från hönorna och mjölk från korna på gården .
Här finns många spännade och ibland lite oväntade smakkombinationer. Ni kan också köpa saft, sylt & småkakor
och keramik, tillverkad i den egna kermakiverkastaden
på gården.

TASTE THE COUNTRYSIDE
Herrljunga & Ulricehamn. Mitt i grönskan ligger affärsgatan - Taste the countryside. Bruset du hör är från naturens alla ljud, sjöarnas vågskvalp & personliga möten. I
varje gränd av denna grönskande härliga landsbygd finns
en eller flera butiker.
Flertalet verksamheter öppet året om.

Du hittar mer information om verksamheterna
på www.ulricehamnsturistbyra.se

Food is joy! Good food is knowledge! Because the more you know about food, the more sensibly you buy and eat. Interest
in locally produced food is growing. More and more people want organic food grown in the local area. Thanks to its fertile soil
and good climate, the Ulricehamn district boasts plenty of locally produced food – otherwise we are just like everyone else
here in Ulricehamn.
Essen bringt Freude! Essen bringt Wissen! Je größer Ihr Wissen über Ernährung, desto klüger können
Sie einkaufen und essen. Das Interesse für lokal produzierte Lebensmittel nimmt immer weiter zu. Immer mehr Konsumenten
legen Wert auf kurze Transportwege und Umweltverträglichkeit. Dank der fruchtbaren Böden und des günstigen Klimas kann
die Region Ulricehamn mit vielen vor Ort produzierten Lebensmitteln aufwarten.

CREA DIEM BOKCAFÉ
Od, Herrljungabygden. Ett utflyktsmål för inspiration och reflektion. Cafémeny med bakverk & mat
av genuina ingredienser. Bokbutiken på landet med
förlagsnya böcker, utställningar och kulturevents.
Inspiration och reflektion. Slå dig ned med en kaffe
i glasverandan eller utomhus under björkarna.
Öppet april - dec. Crea Diem i kyrkbyn Od - en naturskön bygd med sjöar, åkrar och ängar, och flertal
gårdsbutiker. Crea Diem ombesörjer likaså cykeloch vandringspaket.

www.creadiem.se

Evenemang av högsta
klass i Ulricehamn!
Här hos oss får den yttersta världseliten i
längdskidor samsas med Sveriges absoluta artistelit.
Trots att staden är liten blir event av olika slag bara fler och fler. Hur går det här ihop?
Att staden befinner sig i det tillväxtstråk den gör rent geografiskt spelar antagligen stor
roll. Kunskap och erfarenhet i bagaget, rutinerade arrangörer, duktiga idrottare och
nöjesmakare, massor av ungdomar, ett engagerat näringsliv och föreningsliv kan vara
några av förklaringarna till att Ulricehamn lyckas gång på gång göra det omöjliga möjligt.

Foto Ekstrand Media

Uport
Smaka på Ulricehamn! Matfesten med tusentals besökare
där många uppskattade matproducenter från vår kommun
erbjuder smakprov på sina specialiteter.

Foto Mats Lind

FIS Cross-Country World Cup i Ulricehamn
blev en succé!
Visionen är ”värdskap i världsklass” och det är
något som både publik och landslagsteam kan hålla med
om. Besökssiffrorna är historiska för svensk längdåkning
och 2017 blev det 60 000 totalt. Det är lyriska åkare som
i intervjuer berättar att det varit helt fantastiskt, för att inte
säga unikt. -Vi skulle kunna ha världscupen här varje helg,
sa norske skidproffset Martin Johnsrud Sundby i
Aftonbladet.

Niclas Brunzell

Hermans Lada! Musikarrangemang av högsta klass med
välkända svenska artister i en avkopplande och härligt lantlig
miljö.
Beachhandbollens främsta spelare
intar Ulricehamn. Här avgörs både mästerskap och
rafflande landskamper vid Sturebadet i Ulricehamn.

www.ulricehamnsturistbyra.se/evenemang

Välkomna till Uport Musikweekend i Ulricehamn
Uport Musikweekend är en gemytlig och annorlunda musikfestival där vi ramar in Sveriges
absoluta artistelit med en sjönära, matnära och stadsnära atmosfär. Ulricehamn är en liten
pärla och spelplatsen ligger precis invid Åsundens blanka vatten. Ribban har höjts för varje år
och förra årets upplaga blev en fantasisk folkfest. Festivalen har bland annat belönats med
”LiveApan” för Årets bästa arrangemang 2017.

Uport Musikweekend- Foto Linus Hellström & John Andersson

- EN SJÖNÄRA MÖTESPLATS FÖR MAT, KULTUR & NÖJE
RESTAURANG & KROG

Brunch & grillbuffé

Läckerheten från baren

Svensk husmanskost

AKTIVITETER & EVENT

Hyr cykel, kanot eller
jacuzzi vid sjön

Utomhusmatcher på
storbild

WWW.BRYGGAN.COM
STRANDVÄGEN/HAMNEN, ULRICEHAMN
TEL: 0321-100 70

Konserter & nattklubb

Biblioteket arbetar också med flera olika
projekt. Man flyttar helt enkelt ut från bib
olika sätt. Läsningen görs synlig och tillg
samarbeten med bland annat idrottsröre
vagn full med läsinspiration och pyssel h
närvarande på platser där barnen är och
till läsning. Det kan till exempel vara vid
eller ett större arrangemang.

Vi satsar på kultur för alla
Planerna för det nya biblioteket som ska ligga alldeles
vid sjön Åsunden har pågått under många år. Nu har ett
förslag på utformning utsetts och projekteringen kan
starta. Här kommer kulturen i Ulricehamn att samlas
under ett och samma tak och i de nya lokalerna kan
verksamheten breddas ännu mer.
– Nu bygger vi ulricehamnarnas gemensamma
vardagsrum för litteratur, historia, konst, debatt och
möten, säger Vicki Klaiber Svensson som är kulturstrateg. Hela huset blir ulricehamnarnas egen scen och
här finns möjlighet att ta plats i det offentliga rummet.
Många duktiga musiker finns bland annat.
Musikskolan har under många år inspirerat unga musiker och Vicki Klaiber Svensson tror att detta har varit
en starkt bidragande orsak till att Ulricehamn idag har
ett så rikt musikliv. Många spelar och arrangerar och
i kommunen finns flera festivaler, varav den största
är Uport och lockar tusentals människor under några
dagar i augusti varje år. Viktigt för den kommunala kulturen är att stötta de initiativ som sker i samhället.
Barn i Ulricehamns kommun är särskilt prioriterade.
Här är alla barn i skolan garanterade minst ett kulturarrangemang per år.
– De flesta kommuner jobbar med barnkultur på något
sätt men här hos oss har vi en väldigt bra struktur och
det finns ett beslut om att alla barn har den rätten.
Skolorna kan på ett lätt sätt ta del av den kultur som vi
köper in. Det ska vara kultur av professionella producenter, det bästa till barnen helt enkelt.

I en större stad är utbudet så oerhört mycket bredare
och därför är det ännu viktigare att ge barnen i en liten
stad tillgång till kultur där de annars inte kommer i
kontakt med på samma sätt, säger Vicki Klaiber Svensson.

I en husvagn full med läsinspiration och pyssel har
kulturen varit närvarande på platser där barnen är och
kan inspireras till läsning. Det kan till exempel vara vid
en invigning eller ett större arrangemang.
Under 2016 smyckades staden Ulricehamn med
muralmålningar. De gjordes av Shai Dahan, curator för
No Limit i Borås. Den ena föreställer Ada Nilsson, en av
förgrundsgestalterna till svensk kvinnorörelse.
Hon har sina rötter i Ulricehamn på Toarps Säteri
söder om Gällstad.

Gårdarna runt sjön

”

En unik plats där en fascinerande
historia möter det moderna och ger dig
som besökare en annorlunda och
inspirerande upplevelse

”

Runt Åsundens långsmala sjö, kransad av höga granskogsklädda och allvarstyngda kullar i väster och lövrika bygder i söder ligger gårdarna med sina traditioner, somliga från långt långt tillbaka i tiden. I över 20
år beskrev författarinnan Birgit Th Sparre sin hemtrakt kring sjön Åsunden i de romantiska skildringarna
om Joachim Riddercrona och Diana Stjärnudd. Romanerna har trollbundit flera generationer läsare. Birgit
växte upp på den vackra herrgården Sjöred älskad och bortskämd av sina adliga adoptivföräldrar. Idag kan
du uppleva den bygd som Birigt skrev om i sina romaner men i en nyare tappning. Historien finns kvar att
beskåda i forma av vackra välbevarade slott och herrgårdar men inrymmer idag inte bara tidstypiska historiska miljörer utan också kaféer, gårdsbutiker och konferensverksamheter.

Ulricehamns Guideförening tar dig mer än gärna med på en resan genom Ulricehamnsbygden
och resan runt sjön är en av de mer populära turerna. Men utbudet i kommunen är brett och det finns
mer att utforska. Våra duktiga lokalguider delar med sig av sina kunskaper om bygdens intressanta
historia, rika kulturarv och vackra natur. De anpassar och skräddarsyr efter era önskemål!
Allt från korta stads- eller konstvandringar till bussturer på ett par timmar till halv- och heldagsresor.
Variationsmöjligheterna är stora och här får ni hjälp med er planeringen.
Välkommen med förfrågningar och bokningar på telefon: 070-236 84 08 eller 070-546 04 11.

Flickan från Ingenstans
I över 20 böcker beskrev författarinnan Birgit Th Sparre sin hemtrakt kring sjön Åsunden
i Västergötland, och hennes romanserie Gårdarna runt sjön har trollbundit flera generationer läsare. Vem var hon egentligen, den lilla flickan som adopterades av greveparet
på herrgården Sjöred vid Yttre Åsunden? Som sedan skrev över tjugo böcker om livet på
gårdarna runt sjön. Författaren Agneta Tjäder har försökt att svara på några av frågorna
kring Birgit Th Sparres dunkla historia.
Agneta Tjäder blev för många år sedan god vän med Birgit Th Sparres dotter. Och i samband med att hon hjälpte sin vän
att flytta hittade de två en låda med dokument, brev och dagböcker i ett vindsförråd. – För mig var det där som en skattkista och jag började som journalist att undersöka mer kring Birgit Sparres historia. Men för Birgit blev det aldrig känt
vilka hennes biologiska föräldrar var som adopterade bort henne till paret Sparre på Sjöred. – Men det finns en del trådar
i det här och saker och ting stämmer inte. Allting var så oerhört hemligt, säger Agneta Tjäder. Hon föddes en sommarnatt
i Flen och vilka som var hennes föräldrar finns inte nedtecknat någonstans. Men sitt namn fick hon av sina adoptivföräldrar direkt efter födseln. Det verkar vara så att det var bestämt redan vid födseln att paret skulle adoptera henne.
Många spår ledde sedan Agneta Tjäder till det svenska hovet.
Trots det har hon i sitt arbete inte
kunnat få svar på frågan vilka Birgit
biologiska föräldrar var. Birgit levde sitt
liv på Sjöred men även i Stockholm där
hon delvis gick i skolan. Hennes böcker
om livet på gårdarna runt sjön Åsunden
har lockat många läsare och många att
besöka trakterna runtomkring Ulricehamn där gårdarna fortfarande finns
kvar och där man kan resa runt i det
historiska landskapet. Idag kan man på
egen hand besöka de pampiga herrgårdarna och njuta av trakterna runt sjön
där Birgits romantiska herrgårdsliv
utspelade sig. Här kan man gå guidade
visningar, köpa hantverksprodukter
och lokalproducerade delikatesser. Man
kan spela golf, njuta av god mat och
övernatta på någon av herrgårdarna. De
fyra huvudsakliga gårdarna är Torpa,
Hofsnäs, Åsundsholm och Sjöred. En
tur runt sjön är cirka sju mil och tar
ungefär en och en halv timme att köra.
Mer information och karta finns på
Ulricehamns turistbyrå och på
ulricehamnsturistbyra.se
Upptäck Ulricehamn med Audioguide
Ett spännande och lättillgängligt sätt att
bli guidad i omgivningarna. Vi har valt
ut ett trettiotal sevärdheter och platser
som du kan lyssna på och lära dig mer
om. Varje guidepunkt avlyssnas var och
en för sig så du behöver inte följa en
slinga. Ljudfilerna finns också på
www.ulricehamnsturistbyra.se

- Köksträdgården i Lockryd och Hofsnäs Herrgård -

Två givna platser i en genuin och äkta miljö

En seriös ambition med fokus på kvalitetsråvaror, ekologiskt, lokalproducerat och bara svenskt kött på tallriken.
Välkomna på en härlig stämning hälsar

Ida och Danne med personalfamiljen

Köksträdgården, Lockryd Center • 033-282070 • www.kokstradgarden.se
Hofsnäs Herrgård, Länghem • 0325-40321 • www.hofsnas.se

www.hofsnas.se

Åsundsholm byggdes på
1920-talet av Birgit Th
Sparres mor. Högst upp
under taket, med utsikt
över Åsunden fick hennes skrivande dotter sin
”diktarlya”. Idag finns här
servering, boende, konferensmöjligheter samt
golfbana.

Sjöred (Stjärnö) är Birgit Th Sparres
barndomshem. Den stilrena huvudbyggnaden tillkom i mitten av 1800-talet.
Privatägt.

Torpa stenhus (Heljö). Torpa Stenhus, ett
av Sveriges bäst bevarade medeltidshus,
byggt på 1400-talet och tillbyggt på
1500-talet. Torpa var den Stenbockska
ättens stamgods. Här hämtade Gustav
Vasa sin tredje hustru, Katarina Stenbock
1552. Huset ägs idag av Pehr Zethelius.
Sommartid visas stenhuset med guidade turer. Här finns även hantverksbod,
utställningar, kafé, restaurang samt
boende.

Farms around the lake
Through her series of novels, The Farms around the Lake, Birgit Th Sparre has made the
Ulricehamn region well known. The fantasy world of the novels is today more attractive than
ever. More and more people read the stories and visit the places where Birgit Th Sparre found
her inspiration. Here, you can experience everything from a guided tour of the castle grounds,
to buying delightful locally produced delicacies and hand-crafted products.
Die Höfe am See Am länglichen See Åsunden, umrahmt von hohen
Fichtenwälderhügeln im Westen und Laubbaumbeständen im Süden liegen die Höfe mit ihren
Traditionen, wobei einige von ihnen auf Überlieferungen aus Urzeiten zurückblicken.

Hofsnäs (Lindö). Huset
är efter en brand 1924
återuppbyggt i stort sett
efter de gamla ritningarna.
Gården som är en av de
äldsta i trakten, omtalas
redan år 1526. Idag är det
restaurang, kafé, saluhall
och boende. Gammelgården bredvid huvudbyggnaden har utställning och
försäljning av konsthantverk under sommartid.

Kultur & Historia
Staden Ulricehamn, eller Bogesund som den tidigare hette omnämns i bevarade skriftliga källor redan år
1307, i Erikskrönikan i samband med striderna mellan danske kung Erik Menved och hertigarna Erik och Valdemar.
Vi har inga bevarade stadsprivilegier men köpebrev och andra dokument från 1300 och 1400-talet visar att här fanns
på den tiden både hantverkare och borgare. Tack vare alla fornfynd som finns i området vet man dessutom att det
har bott människor här sedan tusentals år tillbaka. Den så kallade Bredgårdsmannen som hittades i en mosse i Marbäck utanför Ulricehamn levde här för mer än 10 000 år tillbaka.

Under medeltiden var här gränstrakter mellan Sverige och Danmark och många gårdar befästes med
stenhus och fungerade som befästningar och borgar. Ruiner och arkeologiska lämningar efter ett flertal borganläggningar vittnar om oroliga tider. Idag finns Torpa Stenhus och Vinsarps säteri kvar.
Danskarna gjorde under 1500-talet allvarliga försök att inta Sverige och på sin väg upp mot huvudstaden stod Slaget
på Åsundens is 19 januari 1520. Vid Skottek, strax söder om Ulricehamns nuvarande stadskärna möttes danskarnas
legosoldater och Sten Sture den yngres bondehär. Riksföreståndare Sten Sture sårades dödligt av en kanonkula i
benet och avled senare i sin släde på Mälarens is. Danmark stod som segrare i slaget och Kristian II kom i november samma år att bli krönt till Sveriges konung i Stockholm. Han blev inte långvarig på tronen. Efter Stockholms
blodbad, då över 80 högt uppsatta svenska män avrättades, utbröt uppror i landet och så småningom kom Gustav
Vasa att bli vald till Sveriges konung. Under denna tid fick Bogesund bekymmer med kungamakten som inte gillade
den för staden så viktiga gränshandeln med Danmark. 1741 bytte staden namn till Ulricehamn i ett försök att blidka
drottning Ulrika Eleonora och på så sätt säkra handelsprivilegierna.
Den stora branden 1788, som orsakades av att en 13-årig gosse nattetid trotsade förbudet mot att tända ljus
när han skulle besöka utedasset slukade huvuddelen av den centralt belägna stadsdelen. Under den uppbyggnad
som skedde strax därefter tillkom bland annat den rådhus byggnad vi har idag, bokhandelshuset samt huset där
Café Torgstallet är inrymt, alla belägna vid Stora Torget. Dagens gågata är identisk med den gamla ridvägen från
1200-talet. Här red man när man skulle ta sig till de inre delarna av Västergötland. Under 1500-talet var det den
tidens Europaväg. Knallarna, de västsvenska gårdfarihandlarna, var av stor betydelse i Ulricehamnstrakten under
slutet av 1700-talet och första hälften av 1800-talet. Många utgick härifrån. Industrialismen tog fart under 1800-talet
och 1900-talets början. Med detta förändrades samhället radikalt med införande av järnväg, elektricitet, vattenförsörjning och avloppssystem.
Kurort. Den fina luften på stadens höjder ansågs hälsobefrämjande och redan i slutet av 1800-talet togs sommarsanatoriet i bruk. Anläggningen formades till en löst grupperad bebyggelse i ett parkliknande skogsområde. Här
fanns utrymme för olika behandlingar, sportaktiviteter, och sällskapsliv. Runt de offentliga inrättningarna uppfördes
villor i så kallad schweizerstil. Efter unionsupplösningen med Norge 1905 byggdes sanatoriet ut, tanken var att bli
ett värdigt alternativ till de norska högfjällshotellen.
1910 stod vintersanatoriet, eller kurhotellet som det senare också kallades, klart. Ulricehamns rykte som kurort
spreds vida omkring och lockade till sig societet från hela landet. Gästerna transporterades med häst och vagn från
tågstationen upp till det ståtliga sanatoriet. Ett utlagt spår för spårvagn provkördes 1911. Första färden slutade i
urspårning och spårvagnen provades aldrig igen. Höjdskillnaderna visade sig vara för stora. Flera olika kallbadhus i
Åsunden kompletterade verksamheten i Sanatorieskogen under lång tid. Traditionen med kallbad lever kvar än idag
och ett relativt nytt kallbadhus återfinns i sjön Åsundens norra delar. Kurhotellet revs 1981. Då var det en av norra
Europas största träbyggnad, men ansågs tyvärr vara alltför brandfarlig och beslutet om en rivning togs.
Järnvägen längs Åsundens strand invigdes 1874 och gick då mellan Ulricehamn och Vartofta. Sista tåget
gick 1985 och idag är banvallarna förvandlade till populära bilfria cykel och vandringsvägar. Banvallen mellan Ulricehamn och Tranemo är en del av den 15 mil långa, kvalitetssäkrade Sjuhäradsrundan som många årligen cyklar.
Textilindustri är den näring som kommit att bli mest förknippad med Ulricehamns näringsliv under 1900-talet. I Gällstadstrakten gick stickmaskinerna för fullt under denna period, ett arv som idag lever kvar
i framgångsrika textilföretag som Seger och Ivanhoe of Sweden.

2007 ﬁrade Ulricehamn 700 år som stad! En 700 meter lång tårta dukades upp på Storgatan i centrum och
på så vis hamnade staden i Guinness Rekordbok med världens längsta tårta.

UlricehamnsBygdens MotorMuseum
2015 öppnades portarna till muséet som är det första
bil- och motormuseet i Ulricehamns kommun. På
muséet visas bilar, motorcyklar, mopeder och andra
motordrivna föremål från åtta decennier. Bilar från
1950-talet blandas med motorcyklar från 1920-talet.
Den gamla Änglagårdsbilen finns på plats samt ett
30-tal bilar och ett 25-tal motorcyklar. Museet öppnar
efter önskemål, och under specifika helger. För tidsbokning ring 0707-195550. Mer information om
öppettider fins på hemsidan. MotorMuséet är beläget
6 km norr om Ulricehamn i gamla Timmele Färgeri,
Timmele. www.ulricehamnsbygdensmotormuseum.se
Kulturvägen Ekomuseum Västergötland
Kulturvägen är ett upplevelseområde där du möter
en rad besöksmål som ofta drivs av småskaliga landsbygdsföretagare eller ideella föreningar. Här hittar
du bland annat lantligt boende, lokalproducerad mat,
kaffeserveringar, konsthantverk och museer, alltsammans inbäddat i ett vackert landskap präglat av unik
natur och spännande kulturlämningar från 6000 år av
jordbruksbygd. Kulturvägen finns i norra Ätradalen,
från Tranemo i söder via Ulricehamn upp till Falbygden i norr. Sträckan är en del av den urgamla kommunikationsleden från kusten till det inre av Västergötland. Tag de snirkliga grusvägarna och låt landskapets
minnesmärken i form av borgar, runstenar, stenåldersgravar och medeltida kyrkor berätta historien för dig.
Njut samtidigt av en levande landsbygd genom dofter,
smaker, synintryck och många personliga möten.
www.kulturvagen.se
Folkets Hus
Byggnadsstilen är nationalromantisk med ett böljande
formspråk i träpanelfasaden, svängd dubbeltrappa,
sockel i huggen granit med halvmåneformade fönsterplaceringar och två kopparbeklädda torn. Invändigt
finns drag av jugend kvar i originalinredning. Lampor
och pelare från Ulricehamns Kurhotell som revs 1981
har fått nytt liv då de återanvänts i Folkets Hus.
Ulricehamns arbetarförenings styrelse tog 1881 initiativ till att bygga ett hus för möten och nöjen, såsom
film och teater. 1925 köptes huset av Föreningen
Folkets Hus med nära koppling till arbetarrörelsens
organisationer. Huset fortsatte kallas Föreningshuset.
Det officiella namnbytet till Folkets Hus skedde 1948.
En genomgripande renovering med ideella insatser
1977-82 räddade byggnaden från rivning. Här finns
idag stadens biograf och scen för teater, musikevenemang och föreläsningar samt konferenslokaler.
www.folketshusulricehamn.se
www.ulricehamn.riksteatern.se

1306/1307 - Bogesund omnämns för
första gången i skrift. 1520 - Slaget mot
danskarna på Åsundens is vid Skottek.
Sten Sture såras och avlider på vägen
mot Stockholm. 1604 - Stadens äldsta
privilegiebrev. 1741 - Staden byter namn
till Ulricehamn för att blidka drottning
Ulrika Eleonora och få sina handelsrättigheter tillbaka. 1788 - Staden brinner
ner i en våldsam eldsvåda som startat
i en av gårdsbyggnaderna i centrum.
1874 - Järnvägen mellan Ulricehamn och
Vartofta invigs. 1910 - Kurhotellet invigs.
Då en av Europas största träbyggnader.
1911 - Spårvagnen provkörs. Färden slutar med en urspårning och spårvagnen
användas aldrig igen. 1957- Staden får
ett nytt Stadshus. 1981 - Kurhotellet rivs.
1985 - Järnvägen läggs ner i Ulricehamn.
2007 - Ulricehamn firar 700 års jubileum.

Ulricehamn was previously known
as Bogesund, and dates back to the
beginning of the 14th century. All the
ancient remains found in the area
indicate that it has been inhabit for
thousands of years. Trade became an
important part of life in Ulricehamn at
an early stage, largely due to its location
near the Danish border. Today´s pedestrianised streets follow the same path
an old bridle path dating from the 13th
century.
Die ersten Belege für Ulricehamn
gehen auf den Anfang des 14. Jahrhunderts zurück – damals hieß der Ort
allerdings noch Bogesund. Aufgrund
der vielen archäologischen Funde
aus der Umgebung weiß man, dass
hier schon seit Tausenden von Jahren
Menschen leben. Der Handel spielte in
der Geschichte von Ulricehamn eine
wichtige Rolle, vor allem aufgrund der
Nähe zur dänischen Grenze. Die heutige
Fußgängerzone war im 13. Jahrhundert
die alte Reiterroute. Die Gegend kann
heute mit vielen sehenswerten Kulturreichtümern und stattlichen Herrensitzen aufwarten.

Foto Mats Lind

Med cykel tar du dig fram genom Ulricehamn och
skapar dig ditt eget äventyr!
Ta chansen och upptäck Ulricehamn på cykel.
På natursköna småvägar och bilfria banvallar kan
du njuta av tystnaden och ta del av ett spännande
utbud av aktiviteter och sevärdheter. Ulricehamn
har på några få år blivit känt som en populär cykeldestination med bilfria banvallar och natursköna
småvägar. Servicen på och runt lederna utökas med
det växande cykelintresset. Här får du en varierande
upplevelse med alltifrån vackra sjönära grillplatser
till medeltida sevärdheter och mysiga kaféer.
En utmärkt cykelupplevelse för hela familjen.
95 km bilfri och asfalterad bilfri banvall
Cykla helt ostörd från annan trafik, mitt i naturen
på den gamla banvallen hela vägen från Ambjörnarp
i söder till Falköping i norr eller västerut till Borås.
#mittulricehamn
Sjuhäradsrundan
Bilfria, barnvänliga cykelvägar, vacker natur och
svalkande dopp. En cykelsemester längs Sjuhäradsrundan bjuder på massor av spännande upplevelser.
Sjuhäradsrundan är helt bilfri 12 av de totalt 15 milen. De övriga tre går på lågtrafikerade landsvägar. Ni
passerar gamla järnbroar och vackra stationsbyggnader, och bitvis cyklar ni till och med över grantopparna. Välj själva vilken sträcka ni vill cykla. Det finns
mycket att upptäcka och se både för stora och små.
www.sjuharadsrundan.se #sjuhäradsrundan

Ätradalsleden
Upplev Ätradalsleden på cykel i en miljö där variationen i naturen är stor med öppna landskap, milsvida
skogar och närhet till vatten. Cykelleden slingrar sig
fram mellan Falköping och Falkenberg och bjuder
på både natur som kulturuppplevelser. Sträckan är
totalt 197 km, där 146 km är på banvall och resten
på naturskön landsväg som sträcker sig genom
naturreservat. Här kan du som besökare ta del av
allt från natur och kulturupplevelser till god mat och
trevliga besöksmål. Här hittar du också boende i en
annorlunda miljö. Välj mellan att bo på en gård med
ett levande lantbruk, i en stuga vid en sjö eller mitt i
centrum. www.ätradalsleden.se #ätradalsleden

Foto Jan Töve

Att vandra är ett fantastiskt sätt att uppleva naturen,
få motion och koppla av i vardagen samtidigt.

Foto Mats Lind

Foto Jan Töve

Foto Skotteksgården

Med en vacker och omväxlande natur har Ulricehamn rätt förutsättningar för riktigt bra vandring. Och med
ett välutvecklat ledsystem som tar dig till vackra och många gånger spektakulära platserna blir vandringen
en härligt upplevelse. Kombinera gärna turen med ett bra boende och god mat. Kanske vill du också njuta av
en avkopplande massage och ett uppfriskande bad. Boka ett paket! Du vet väl att du kan få bagagetransport!
www.ulricehamnsturistbyra.se

”Boka ett cykel- eller

vandringspaket.
Du vet väl om att vi
erbjuder bagagetransport!

Foto Ekstrand Media

Bicycle - Take the chance to discover Ulricehamn by bike. On bypaths of great natural beauty and car-free embankments you can enjoy the silence and experience wonderful scents. There is also an exciting selection of activities and sights.
Invest in yourself and spend your holiday on a bicycle. Comfortable and simple with high quality. Book a package with us!
Fahrrad - Ulricehamn auf dem Fahrrad Nutzen Sie die Gelegenheit, und entdecken Sie Ulricehamn vom Fahrrad aus.
Auf sehr schönen kleinen Fahrradwegen und auf stillgelegten Bahnstrecken, wo Sie ganz ohne Autoverkehr radeln, erleben
Sie herrliche Ruhe und frische Luft bei einem Ausflug in die schwedische Natur – und profitieren von einem spannenden
Angebot von Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten. Gönnen Sie sich selbst einmal etwas und genießen Sie Ihren Urlaub auf
dem Fahrrad – bequem, einfach und mit hoher Sicherheit. Buchen Sie bei uns Ihr Fahrrad-Paket!
Hiking path - Hike along our beautiful trails with distances varying from only a couple of kilometres to as far as 100
km. We work continuously on developing our hiking trails. www.vandraisjuharad.se
Die Wanderwege - Ganz gleich, ob Sie einen kurzen Spaziergang oder eine mehrtägige Tour unternehmen möchten –
die westschwedische Region Sjuhärad wartet mit Wander- und Spazierwegen von bis zu 100 km Länge auf.
Damit Sie bei uns Wanderfreude pur erleben können, bauen wir das Wegenetz kontinuierlich aus.

Ulricehamn Ski Center
Ulricehamn Ski Center är ett av de populäraste områdena för vintersport
i södra Sverige och ligger endast en dryg timme från Göteborg. Här hittar ni
riktigt bra skidåkning för hela familjen. Här finns 8 nedfarter och 7 liftar,
med varierande svårighetsgrad, samt ett parkområde.
Snökanonsystemet säkerställer snötillgången även vid mildare väder.

Enkelt för barnfamiljen - Sedan Branäsgruppen tog över driften av Ulricehamn Ski Center har det

blivit ännu bekvämare för barnfamiljen att göra en skidutflykt. Barnområdet har knapplift, en liftkarusell och
åkband för de som ännu inte lärt sig åka lift, dessutom kiosk, toaletter och bra grillplatser.
Här kan barnen möta de kramgoa maskotarna Björnbusarna.

www.ulricehamnskicenter.se

”

Med en av Sveriges modernaste skiduthyrningar är
det enkelt att boka liftkort och utrustning online.
Boka hemma i lugn och ro och hämta ut grejerna
i anslutning till barnområdet. Det går även att hyra
skidkläder här.

LADDA
LIFTKORT
ONLINE!

With its elevated position and undulating terrain, Ulricehamn has become one of southern Sweden’s most
attractive winter destinations. Ulricehamns SkiCenter is under constant development. New methods for keeping
the slopes in the best possible condition are constantly tried out. Seven lifts and seven slopes, a separate area for
Eine komplette Skianlage für die ganze Familie! Das nördlich vom Stadtkern in den
beginners and children.
Vistabergen gelegene Skizentrum von Ulricehamn hat sich zu einer herrlichen Lift- und Abfahrtsanlage mit ständiger Anpassung an die Wünsche der Gäste entwickelt. www.uc-skidcenter.se

Foto Mats Lind

Foto Pricca Studios

LASSALYCKAN
Oﬃciellt Vasaloppscenter med
Världscupstatus i Ulricehamn
Vad är ett Oﬃciellt Vasaloppscenter?
Lassalyckan är ett officiellt Vasaloppscenter, det vet många. Men vad är ett
Officiellt Vasaloppscenter? Jo Vasaloppet har gjort bedömningen att arenan
uppfyller de krav som krävs för att vara den ultimata platsen för att kunna
träna för något av Vasaloppen inom skidor, mountainbike och trailrunning.
Certifieringen innebär höga krav på träningsmöjligheter, boende och kompetens kring teknik och kost.
Utnämningen är en kvalitetssäkring för anläggningar med en medveten satsning på någon av Vasaloppets
tre discipliner: skidåkning, trailrunning och mountainbike. Vasaloppscenter här i Ulricehamn är certifierat för alla
tre grenarna!

Kurser och personlig träning
Om du vill utveckla din teknik och få en skjuts i din träning kan du ta hjälp av Lassalyckans
duktiga instruktörer. Du kan få hjälp med träningsplanering och uppföljning samt vara med
på kurser och läger inom skidåkning, trailrunning och mountainbike. Runt större
arrangemang erbjuds paketlösningar med boende, mat och service. Allt för att du ska
kunna fokusera på din prestation och upplevelsen, oavsett om du är nybörjare,
motionär eller en mer erfaren idrottare.
John Andén är instruktör på TS Träning. John har en
gedigen bakgrund inom sport och idrott, med bl.a. SM-guld
i multisport och 12 st Vasalopp. John brinner för idrott och
har under flera år varit instruktör inom skidåkning, trailrunning och mountainbike. Som instruktör är han
pedagogisk, noggrann och hjälper lika gärna nybörjare
som elitåkare. John Andén. 070-201 02 65
johnanden@live.se www.tsträning.se

Markus Jönsson är trebarnspappan som under
flera år satsat stort på Vasaloppet där han 2017 gick i
mål som 15:e man. Markus har 6 gånger hamnat i topp 20
och har en 9:de plats som främsta merit. Det brukar även
bli ett flertal lopp inom rullskidor där han också oftast
hamnar i toppen på resultatlistan. Marcus hjälper dig
gärna med skidor, rullskidor och löpning. Markus Jönsson.
073-720 72 83 markus.tranemoif@gmail.com

Emma Rönn är Lassalyckans Vasaloppscenters
senaste tillskott som instruktör inom skidor,
trailrunning och rullskidor. Hon brinner för träning och
hälsa. Emma gick skidgymnasiet i Mora och har elitsatsat
på längdskidåkning. Hon är utbildad PT, kostrådgivare,
träningsinstruktör, hälsokonsult och har dessutom en
barnledarutbildning i bagaget.
Emma Rönn. 073-231 34 18 emronn@outlook.com

Meet a local!

Om du vill följa med ut
i skog och mark,och få en riktigt fin cykelupplevelse
så ska du kontakta Patrik Leiderth genom Meet the
local. Patrik är aktiv i cykelklubben och han visar
dig gärna sitt Ulricehamn sett från cykelsadeln.
www.meetthelocal.se

Foto Pricca Studios

Team Sportia i Ulricehamn
Oﬃciell Vasaloppsbutik.
Här handlar du den utrustning du behöver för att
optimera din tränings- eller tävlingsupplevelse.
0321-134 20 www.teamsportia.se
/team-sportia-ulricehamn
Storgatan 19-21
+46 (0) 321- 134 20
Foto Mats Lind

Officiellt Vasaloppscenter - Skiing, trailrunning and mountain biking . With us you will find a wide range of training options
on offer for Vasaloppet’s three disciplines, as well as roller skiing. A naturally beautiful environment, the terrain is highly varied
with tracks for recreational users as well as professional athletes.
Officiellt Vasaloppscenter - Skilaufen, Geländelauf und
Mountainbike. Bei uns gibt es ein Vielzahl von Trainingsalternativen für die drei Disziplinen des Vasalaufs. Außerdem kann man
auch auf Rollskiern laufen. Das Gelände ist abwechslungsreich und überzeugt Freizeit- und Spitzensportler durch schöne Natur
und Strecken.

Lassalyckan ett av Sveriges
modernaste idrottscenter
Lassalyckan är en kommunal anläggning med ett unikt läge och med mycket goda träningsmöjligheter året om.
Här finns konstgräsplaner för fotboll, varav en är uppvärmd och ytterligare en snöröjs på vintern. Här finns också
två ishallar där privatpersoner har möjlighet att vistas på bestämda tider sju dagar i veckan under vintertid. En stor
inomhushall med konstgräs, spelplaner för amerikansk fotboll, boulebanor både inom-och utomhus samt utegym
finns på området. Här finns också omklädningsrum med dusch, bastu, värmestuga samt en vallabod.

Foto Mats Lind

Spår och leder - Passa på att kom ut i skogen. Året
runt bjuder vår natur på ett vackert landskap. Antingen
om du vill promenera, jogga, eller bara lufsa runt och
uppleva skogen med fågelkvitter och härliga dofter. Ulricehamn bjuder på många fina vandringsleder, strövstigar
och motionsspår. Det finns något för alla. Sanatorieskogen, Lassalyckan - Oavsett om du har tänkt dig en krävande löptur eller en lugn promenad med hunden, finns
spår för ändamålen. Här finns iordningställda grill- och
rastplatser samt vindskydd för de som törs och vill sova
ute en natt. Sanatorieskogen är också rik på historia,
inte minst från tiden då Kurhotellet tronade i skogen.
För de mindre finns alltid spännande saker att göra, allt
från att bygga kojor, leka i bäcken eller kanske leta efter
troll. Bara fantasin sätter gränser!
Skidspår - På Lassalyckan finns skidspår som passar alla typer av skidåkare – allt från elit till barnfamilj.
Här finns också bra möjligheter till både fikapauser och
korvgrillning. Vid våra fem rastplatser kan du tända en
eld och lägga några korvar på gallret eller bara stanna till
och njuta av medhavt matsäck.

Foto Jan Töve

Lassalyckans moderna konstsnöanläggning gör det möjligt att lägga ut konstsnö direkt i
spåren. Vid goda väderförhållanden kan hela spåret
vara klart på 3-4 dagar. Konstsnöspåret är upp till 11,5
km långt varav 8,3 km har elljus. Det finns också tre
skidspår med natursnö, dessa är 5, 10 och 15 km långa.
För åkning på samtliga av dessa spår krävs åkkort
för vuxna över 16 år. På vintern finns också möjlighet
till skidåkning på golfbanan som ligger granne med
idrottsanläggningen. Dessa skidspår prepareras oftast
tidigt på säsongen så fort snön har kommit och pinnarna
är utsatta. Det är inte ovanligt att det är just i dessa spår
som säsongen startar. På golfbanan finns dessutom bra
pulkabackar!

På området ligger också Ulricehamns IF:s
klubbstuga, här finns omklädningsrum med bastu,
toaletter, värmestuga och vallningsbod som får användas av alla besökare. Här finns också möjlighet att hyra
skidor till hela familjen.
www.lassalyckan.se

FIS Cross-Country
World Cup
Ulricehamn
Ulricehamn är känt som
en av Västsveriges mest
snösäkra platser och har
en stark skidtradition.
Här har profilen och landslagsåkaren Hanna Falk fått
sin skidfostran. Lassalyckan kan idag stoltsera
med en av Nordeuropas modernaste konstsnöanläggningar. Vilket i sin tur har gjort att man på Lassalyckan har kunnat arrangerat flera världscuptävlingar
i längdskidåkning. Med en utmanande och annorlunda banprofil lockar man åkare från hela landet som
använder arenan för träning och tävling.
VÄRLDSCUPEN I LÄNGDSKIDOR
Beslutet att skicka in ansökan att arrangera världscuptävlingar i längdskidor på Lassalyckan i Ulricehamn togs
snabbt sommaren 2015. Många skakade på huvudet.
Men världscuptävlingar blev det. Januari 2017 ägde dom
första tävlingarna rum. Och vilket succè det blev!
Visionen har varit ”värdskap i världsklass” och det är
något som både publik och landslagsteam kan hålla med
om. Besökssiffrorna är historiska för svensk längdåkning,
60 000 totalt 2017. Det var lyriska åkare som i intervjuer
berättade att det varit helt fantastiskt, för att inte säga
unikt. -Vi skulle kunna ha världscupen här varje helg, säger
norske skidproffset Martin Johnsrud Sundby i Aftonbladet.
I SVT fick Martin Johnsrud Sundby frågan om det inte till
och med var bättre än i Holmenkollen.– Ja, det värsta är
att du har rätt. Det är något av det råaste jag har varit med
om, det är en fantastiskt atmosfär här, säger han. Även vår
svenska stjärna Charlotte Kalla gav publiken stort beröm.
– Jag tyckte att jag åkte lugnt, men så inser man att
publiktrycket gör att pulsen är 10–15 slag högre bara för
att man är så taggad, säger Kalla i Aftonbladet strax efter
tävlingen.
Hur kom det sig att detta stora evenemang hamnade i lilla
Ulricehamn? Karl- Erik Claesson styrelseordförande i
Ulricehamns Ski event AB. -Vi kraftsamlade för ansökan
och lyfte fram Lassalyckan som den unika anläggning den
är, och infrastrukturen med motorväg och två närliggande
flygplatser. Vi var kreativa i bilder och ord men noga med
att utgå ifrån verkligheten och vad vi skulle kunna åstadkomma. Att multisportanläggningen Lassalyckan fanns var
naturligtvis avgörande - När en liten stad och medelstor
kommun kan ha sådan attraktionskraft för ett sådant här
stort arrangemang visar det sig att satsningen på att bygga
anläggningen var rätt, det finns flera som ifrågasatt men nu
möter man mer stolthet över att vi har fått den här förmånen att arrangera en sådan här stor internationell tävling.

”

- Folk har berättat att det var som en orm som gick
genom skogen. Det har varit bra tryck på andra
banor när man varit i städer, eller när jag åkte hemma-VM i Falun, men jag har aldrig upplevt något
sånt här. Det var runt hela banan, varenda meter.
Hanna Falk 2017. Text Johan Törnroth Turistrådet
Västsverige. Foto Mats Lind

Kallbadhuset
Ulricehamns Kallbadhus erbjuder avkoppling för kropp och själ. Här kan du ta ett uppfriskande bad i fina sjön Åsunden – varje dag, året runt!
Ulricehamns Kallbadhus ligger uppbyggt på pålar en bit ut från strandkanten över sjön Åsunden. Där kan
du ta dig ett uppfriskande bad och värma upp dig i bastun efteråt – varje dag, året runt. I byggnaden
kan du också vila upp dig ifrån din stressiga vardag med en skön massage på Mitt i sjön eller en utsökt
middag i goda vänners lag på Restaurang Kallbadhuset. På Ulricehamns Kallbadhus har de som motto
att det skall vara gott att leva!

Foto Jan Töve

Ulricehamns Kallbadhus
Vid sjön Åsunden ligger
Ulricehamns Kallbadhus. Det är
ett vattenburet hälsotempel med
energigivande bad. Vi vill att alla
ska kunna bada när de vill!
Därför är kallbadhuset öppet
varje dag mellan 06.00 – 22.00,
året om. Vid entrédörren drar du
ditt betalkort för att komma in.

Restaurang Kallbadhuset
Här njuter du av smakrik mat
i en nästintill oslagbart vacker
miljö. Här avnjuter du vällagade
middagar i en gemytlig atmosfär.
Råvarorna kommer i stor
utsträckning från lokala producenter, vilket gör att menyn
alternerar utifrån årstidernas
växlingar. Givetvis kan du ta
något gott att dricka till maten.
Välkommen!

Mitt i sjön
Njut av behandlingar för både
onda ryggar och trötta sinnen.
Vad sägs om en varm massage
med heta lavastenar, eller en
klassisk helkroppsmassage?
Vilken behandling du än gör ingår
alltid ett dopp i Åsunden och ett
besök i den sköna bastun. Mitt i
sjön skräddarsyr evenemang och
behandlingar för alla tillfällen.

Fiske/Fishing/Angeln
Vi erbjuder er ett brett utbud av fiskesjöar. Vi har 16 fiskevårdsområden och på flera av platserna finns
möjlighet att hyra roddbåt. På turistbyrån finns broschyrmaterial som informerar er om var ni kan köpa
fiskekort och var ni kan hyra båt. Samma information hittar ni på ulricehamnsturistbyra.se
Fishing - You can fish in many ways and in many different locations here in Ulricehamn. There are plenty of fish and fishing lakes to choose from. We have all of 17 fisheries preservation areas, and in many of these locations, you can hire a rowing
boat. The Tourist Information Office has brochures with information about where you can buy a fishing license, where you can
Angeln - Angeln kann man in Ulricehamn nicht nur an vielen Orten, sondern
rent a boat and where the fish are biting best!
auch auf viele unterschiedliche Arten. Ein großes Angebot an Fischarten und Angelseen erwartet Sie hier. Es gibt in der Gegend
17 verschiedene kontrollierte Fischgründe, an denen Sie oftmals direkt ein Ruderboot mieten können. In der Touristeninformation erhalten Sie Broschüren mit Angaben zum Erwerb von Angel- scheinen, zum Ausleihen von Booten und zu den besten
Angelstellen!

Badplatser/Swimming/Schwimmen
Prången, Ulricehamn
Badplats vid Åsundens norra strand.
Långgrunt och med en brygga som leder er ut i sjön. Här hittar ni också gott
om aktiviteter som minigolf och beachvolleyboll. Här finns en mindre servicebutik med kiosk. Roddbåtar, kanoter och
flytvästar finns för uthyrning.
Sturebadet, Ulricehamn
Badet ligger avskilt men nära centrum.
Kiosk 200 meter från stranden. Kallbadhus, busstation, kafé & restaurang inom
gångavstånd. Bryggor, toalett, liten
sandstrand, beachfotbollsplan, lekplats
och hundbad.

Skottek
Badplatsen har både gräsmatta och
sandstrand. Bryggor, hopptorn och WC.
Bra parkeringsmöjligheter och servering
strax intill.

Sämsjön, Vegby
Gräsmatta, toalett, dusch, badbryggor,
rutschbana, sandlådor, gungor och rullstolsramp. Rastplatsmöbler. Omklädningshytter.

Alnäset, Marbäck
Badplats utanför Marbäck. Gräsmatta
och långgrunt. Flytbrygga, WC, omklädningsrum, lekutrustning, bord med
bänkar. Badplatsen ligger 200-250
meter ifrån parkeringsplatsen.

Flatabadet, Dalum.
Här hittar ni en mindre badplats. Gräsmatta, omklädningsrum, bryggor, hopptorn, WC, rutschbana och lekutrustning.

Bystadssjön, Gällstad
Badplatsen ligger ca 5-6 km söder
om Gällstad centrum. Sandstrand och
gräsmatta. WC, brygga, sandlåda och
rastplatsmöbler. Omklädningsrum.

Rånnavägssjön
Stor gräsplan och sandstrand. Toalett,
flytbrygga med två vinklar, rutschbana.
Rastplatsmöbler, grillplats, rullstolsramp, beachvolleyplan m.m.

Aktiviteter/Activities/Aktivitäten
Bowling
Fiskebacken Bowling
+46 (0)321-175 00
www.fiskebacken-bowling.se
Cykeluthyrning/
Bicycle hire/Fahrradverleih
Bryggan +46 (0)321-100 70
www.bryggan.com
Gym
Lindas Träningscenter
+46 (0)321-167 80
www.lindastraningscenter.se
Nordic Wellness
+46 (0)321-100 50
www.nordicwellness.se
Ishall/Ice rink/Eissporthalle
Lassalyckan
+46 (0)321-59 52 26
www.ulricehamn.se

Kajak, kanot/Canoe,
kayak/Kanu
Bryggan
+46 (0) -321 100 70
www.bryggan.com
Skotteksgården
+46 (0)321-131 84
www.skottek.se
Hallins Aktiviteter
+46 (0)705-60 03 04
www.comeoutandplay.se
Dalums Egendom
+46 (0)733-19 26 33
Outdoorsupport
+46 (0)702-77 53 65
www.outdoorsupport.se
Minigolf
Prångens Camping
+46 (0)321-100 01
www.prangenscamping.se
Vegby Camping
+46 (0)321-729 12
www.vegbycamping.com

Ridning/Riding/Reiten
Hällstad Kronogård
+46 (0)321-300 85
www.turridningar.se
Ponnyskolan
+46 (0)705-53 10 54
www.ponnyskolan.se
Ulricehamnsbygdens Ridklubb
+46 (0)321-168 90
+46 (0)321-165 95
www.ubrk.se
Sjöstjärnans Ridläger
+46 (0)321-430 80
+46 (0)761-66 55 86
www.sjois.se
Simhall/
Swimming baths/Hallenbad
Ulricehamns Sim & Sporthall
+46 (0)321-59 59 00
www.ulricehamn.se

Tennis
Ulricehamns Tennisklubb
+46 (0)321- 126 40
+46 (0)706 -64 96 36
www.ulricehamnstk.com
Härna Lawn Tennisklubb
http://www.harnalawn.tk/
Aktiviteter för grupper/
Team-building activities/
Teamsportaktivitäten
Välagården Event & Konferens
Hökerum
+46 (0)33-29 19 19
www.valagard.se
Bryggan +46 (0)321-100 70
www.bryggan.com
Outdoorsupport
www.outdoorsupport.se
+46 (0)702-77 53 64
Hallins Aktiviteter
+46 (0)705-60 03 04
www.comeoutandplay.se
Backgårdens Äventyr
+46 (0)707-94 54 51

Kom & spela golf i Ulricehamn!
Åsundsholm Golf & Country Club

På Åsundsholm Golf & Country Club är mark- och naturförhållandena
de bästa och banan är belägen alldeles invid sjön Åsunden. Detta
betyder för Västergötland en ovanligt lång spelsäsong, med en tidig
start och en sen avslutning på golfåret.
Landskapet är kuperat och omväxlande. Banan med sina 18 högklassiga hål är av park-, skogs- och linkskaraktär och mycket omväxlande. Vatten finns som naturliga hinder och från de flesta hål har man utsikt över
Åsunden. Målet är att banan ska vara utmanande för såväl nybörjare som elitspelare och samtidigt vara en
vacker naturupplevelse. Banan har ritats av Henrik Wissinger och är uppbyggd enligt senaste normer med
bl.a. USGA greener och bevattning på alla teer, greener och fairways.
Både Åsundsholm och granngården Sjöred är två av ”Gårdarna runt sjön” som genom romanserien med
samma namn, skriven av författarinnan Birgit Th Sparre, blivit kända över hela landet och sedan många år
är en av Ulricehamns största turistattraktioner. Birgits barndomshem var just Sjöred och som tonåring flyttade hon med sin mor till Åsundsholms Herrgård efter sin faders bortgång. Idag kan du övernatta på herrgården, avnjuta god mat och strosa omkring i de vackra omgivningarna. Så även om du inte spelar golf är du
varmt välkommen till Åsundsholm. www.asundsholm.se

Åsundsholm Golf & Country Club -Åsundsholm Golf Course is also situated in lovely countryside near Yttre Åsunden.
The land surrounding Åsundsholm has the best possible makings for a golf course. The course is very varied with elements
of park-, forest- and links charachter. Ponds and creeks make up natural hazards on the course, and many of the holes have
wonderful views over the lake.
Åsundsholm Golf & Country Club - Åsundsholm Golf Course ist ebenfalls von schönster
Landschaft umgeben und liegt am Yttre Åsunden. Die Umgebung von Åsundsholm bietet die besten Voraussetzungen für eine
Golfrunde.

Ulricehamns Golfklubb

18-hålsbanan ligger på Lassalyckans Friluftsområde i Ulricehamn, vackert belägen på sydsvenska höglandet och erbjuder en
intressant och omväxlande park- och skogsbana. Banan är en av de högst belägna banorna i Sydsverige och har en vidunderlig
utsikt. Klubben har flera områden för träning med egna bollar, två puttinggreener samt en Driving Range. De flesta i absolut
närhet till klubbhuset. Framför klubbhuset ligger två puttinggreener varav en även tillåter chippning.
Området innehåller också en inspelsgreen med bunkrar samt ett ca 100 meter långt övningshål. 600 meter nordost från
klubbhuset ligger ett stort övningsområde där man kan träna med egna bollar. Samtliga träningsområden är öppna för icke
medlemmar eller för spelare utan grönt kort. Kom till oss och koppla av och njut av en härlig dag på golfbanan!
www.ulricehamnsgk.se
Ulricehamns Golf Club - The 18-hole golf course in Ulricehamn, where both members and visitors are welcome, is
Ulricehamns Golf
situated in the beautiful Lassalyckan outdoor pursuits area, on a hillside overlooking Ulricehamn.
Club - Dieser Sport erfreut sich größter Beliebtheit. Besuchen Sie Ulricehamn und spielen Sie auf einem unserer wunderschönen Golfplätze! Ulricehamns 18-Loch-Golfplatz – auf dem Mitglieder und Besucher willkommen sind – ist eingebettet
in das Outdoor-Aktivitäts-Gelände Lassalyckan, auf einem Hügel mit Blick über Ulricehamn.

Åsundsholm Golf & Country Club

Åsundsholm Golf & Country Club

Foto Jan Töve

Ulricehamns Golfklubb

Boende/Accommodation
/Unterkunft
Varje boende är unikt, allt från det enkla till det lite lyxigare. Föredrar du vandrarhem kan
du välja mellan att bo centralt eller mer lantligt. För självhushåll finns ett stort urval av
privata stugor, rum, lägenheter och campingplatser. Bo på vår levande landsbygd eller
välj den charmiga stadskärnan – valet är ditt!
Med husbil i Ulricehamn. Vid Åsundens strand i centrala Ulricehamn och med bara ett par minuters promenad in till
stadens mysiga gågata finns det möjlighet att övernatta med husbil. På parkeringsplatsen vid Sturebadet finns det ett antal
husbilsplatser utmarkerade och här kan man övernatta ett dygn. Här finns också möjlighet att fylla på färskvatten och tömma
sin latrin. För att tömma gråvatten tar du dig till Fiskebacken, Fiskaregatan vid reningsverket och tömmer på anvisad plats.
Hotell
Hotell Bogesund
Sturegatan 7, Ulricehamn
+46 (0)321-154 10
www.hotellbogesund.se
Hotell & Vandrarhem Nyboholm
Nyboholmsvägen 2, Ulricehamn
+46 (0)321-105 50
www.hotellnyboholm.se
Hotell Lassalyckan
Sanatoriebacken 10, Ulricehamn
+46 (0)321-77 57 20
www.hotell-lassalyckan.se
Åsundsholm Golf & Country Club
Åsundsholm Herrgård, Vegby
+46 (0)321-266 70
www.asundsholm.se
Vandrarhem/Hostels
Hotell & Vandrarhem Nyboholm
Nyboholmsvägen 2, Ulricehamn
+46 (0)321-105 50
www.hotellnyboholm.se
STF Årås Vandrarhem
Årås 112, Kölingared
+46 (0)321-911 51
www.araskvarn.se
Campingplatser & Stugbyar /
Camping sites & Cottages

Prångens Camping
Ulricehamn
+46 (0)321-100 01
www.prangenscamping.se
Lassalyckans Camping
Sanatoriebacken 10, Ulricehamn
+46 (0)321-77 57 20
www.hotell-lassalyckan.se
Vegby Camping
Storgatan 2, Vegby
+46 (0)321-729 12
www.vegbycamping.com

Lantligt boende / Rural
Accommodation
Ekeliden Bed & Breakfast
Götåkra 107 Ekeliden, Vegby
+46 (0)707 849 414
www.ekeliden.com
Gudebo Gård
Liared Gudebo 103, Ulricehamn
+46 (0)703 343 181
www.gudebo.com
Hällstad Kronogård
Älmestad
+46 (0)702 269 795
www.turridningar.se

Välagården Event & Konferens
Väla 503, Hökerum
+46 (0)33 291 919
www.valagard.se
Frömans Brygga
Mellan Solbergavägen 15 och 17,
Trädet
+46 (0)766 002 950
www.fromansbrygga.se
Björkedal Konferens & Boende
Björkedal 101, Blidsberg
+46 (0)707 509 315
www.bjorkedalgard.se
Hagens Stuguthyrning
Dållebo 101, Hökerum
+46 (0)707 381 223
Ställplatser / Motorhome parking
Sturebadet
Bangårdsgatan, Ulricehamn centrum
Fri parkering 24h
Fiskebacken
Fiskaregatan, Ulricehamn centrum
Fri parkering 24h
Åsundsholm Golf & Country club
Åsundsholm Herrgård, Vegby
+46 (0)321-266 70
Privatrum & stugor / Rooms &
cottages. Ulricehamns Turistbyrå
+46 (0)321-59 59 59
turist@nuab.eu
www.ulricehamnsturistbyra.se

Accomodation- When you visit Ulricehamn you will notice that there are many different types of accommodation
available regardless of the size of your group. Each type of accommodation is unique; from the very simple to a little more
luxurious.
Unterkunft - Wenn Sie nach Ulricehamn kommen, werden Sie erleben, dass es ganz unabhängig von der
Größe Ihrer Reisegruppe ganz verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten gibt. Jedes Wohnen ist einzigartig – vom rustikaleren Quartier bis hin zu mehr Luxus.

Hotell Bogesund
Välkommen till hotellet i hjärtat av Ulricehamn. Med en framsida mot
centrala stan och en framsida mot vackra sjön Åsunden
har vi blivit kallade hotellet utan baksida.

Våra rum

Mysiga, stilrent inredda och
bekväma hotellrum i olika storlekar.
Vi har enkelrum, dubbelrum och Grand
Lit-rum samt den lockande sviten.

Restaurang Sture

Starta dagen med en frukostbuffé, kom förbi på en vardagslunch eller förgyll kvällen med
en utsökt trerättersmiddag.
På Restaurang Sture finns det
något för alla smaker.

Om hotellet

Visst har vi 49 rum, restaurang
och bar, konferenslokaler och
egen relaxavdelning. Men det
allra viktigaste vi erbjuder är den
personliga servicen.

www.hotellbogesund.se

S

o

Camping & Stugby

Skotteksgarden
o

Vackert & lugnt belägen 4* camping
och stugby vid sjön Asunden.
Fullt utrustade stugor/lägenheter aret runt.
Konferensmöjligheter.
Restaurang. Bastu-fat vid sjön.
www.skottek.se
o

o

info@skottek.se Tel.: +46 321 13184
52390 Ulricehamn

Årås Kvarn STF vandrarhem

Ett pittoreskt boende vackert beläget vid ån Tidan nordöst om Ulricehamn.
I närheter finns; vandrings– och cykelleder, vintersport– och
golfanläggningar och inte minst vacker natur
Tel. 0723 292251—info@araskvarn.se—www.araskvarn.se

Välkomna till City& Sjönära Prångens
Camping & Stugby
Nu är vi i Ulricehamn och semestrar på Prångens Camping.
som ligger precis utmed Åsundens strand. Här ﬁnns
trevliga aktiviteter och ett kanonﬁnt bad med en jättehärlig
sandstrand. Vi kan promenera in till centrum och där ﬁnns en
mysig gågata med bra shopping och trevliga restauranger.
Ni måste åka hit! Ses snart:) /Pärlan

PRÅNGENS CAMPING. Reception 0321-10001 - Camping 0709-311313 - Stugby 0736-319009

Foto Mats Lind

Allmän service/Service
/Allgemeiner service
Apotek/Pharmacy/Apotheke
Apoteket Kronan
Storgatan 1, Ulricehamn
+46 (0)771-450 450
Apotek Hjärtat
ICA Maxi
Ubbarpsvägen 2, Ulricehamn
+46 (0)771-405 405
Apoteksgruppen
Boråsvägen 50, Ulricehamn
+46 (0)321-103 19
Simhall/Public pool/Schwimmbad
Ulricehamns Sim- & Sporthall
Tre Rosors väg 2A, Ulricehamn
+46 (0)321-59 59 00

Banker/Banks/Banken
Handelsbanken
Järnvägstorget, Ulricehamn
+46 (0)321-53 02 30
SEB
Storgatan 9, Ulricehamn
+46 (0)321-68 55 40
Ulricehamns Sparbank
Lilla Torget 2, Ulricehamn
+46 (0)321-296 00
Bibliotek/Library/Bilbliothek
Stadsbiblioteket
Badhusgatan 1, Ulricehamn
+46 (0)321-59 51 51

Foto Mats Lind

Bärgning/Roadside rescue
/Abschleppdienst
Assistancekåren i Ulricehamn
+46 (0)321-415 20
Sverige dygnet runt
+46 (0)20-912 912
Giftinformation/Poison Information Center/
Giftinformationszentrum
Giftinformationscentralen
+46 (0)10-456 6700
Flygplats/Airport/Flughafen
Landvetter, Göteborg/Gothenburg
+46 (0)10-10 93 100
Jönköping Airport
+46 (0)36-31 12 00
Polis/Police/Polizei
Ulricehamns Polis
Boråsvägen 18, Ulricehamn
+46(0)77-114 14 00
Post/Post Office
Postnord Företagscenter
Boråsvägen 17, Ulricehamn
+46 (0)77-133 33 10
Postombud
OKQ8
Boråsvägen 9, Ulricehamn
+46 (0)321-415 97
SJ/Info Swedish Rail tickets &
information/Eisenbahn Karten und
Auskunft
+46 (0)771-75 75 75

Foto Mats Lind

Tandvård/Dental care/Zahnmedizin
Folktandvården
Boråsvägen 18, Ulricehamn
+46 (0)10-441 99 66
Taxi
Taxi Ulricehamn
Järnvägstorget
+46 (0)321-53 33 33
Sverigetaxi Ulricehamn
+46 (0)321-140 00
Bankomat/ATM/Geldautomat
Ulricehamns Sparbank, SEB och Länsförsäkringar.
Vårdcentral/Medical Centre/Ärztestation
Närhälsan Ulricehamn
Nygatan 7, Ulricehamn
+46 (0)321-291 00
HälsoBrunnen
Vistvägen 2, Ulricehamn
+56 (0)321-68 54 00
Vårdguiden/Medical Advice/Medizinische
Beratung 1177
VID AKUT BEHOV, RING 112
Polis, Räddningskår, Brandkår, Ambulans,
Sjöräddning, Flygräddning, Giftinformation,
etc. IN AN EMERGENCY, CALL 112
Police, Fire department, Ambulance, Sea
rescue services, Air rescue services, Mountain rescue, Poison information, etc.
IN AKUTFÄLLEN, 112 ANRUFEN
Krankenwagen, Rettungsdienst, Feuerwehr,
Polizei, Notarzt, Gift-Information, Seerettung, Flugrettung, usw.

Välkomna till Hotell Lassalyckan - Ett sportigt
och avslappnat ställe mitt ute i skogen
Med en världscuparena precis utanför knuten och ett av Sveriges modernaste idrottscenter ett
stenkast från hotellet får du de rätta förutsättningarna för träning när du är hos oss.

Välkomna till lugnet på Lassalyckan.
Att sova i något av våra 36 rum är nästan samma sak som
att sova mitt i skogen, den finns precis utanför ditt fönster.
Ni bor också bredvid golfbanan, mountainbikestigarna,
löparspåren, ishallarna, konstgräsplaner och under
vintertid skidspår i världsklass. Ja det finns mycket utanför
husknuten. Rullar man sedan nedför backarna till sjön
Åsunden hittar man en asfalterad cykelbana, kallbadhus
med bastu och en mysig gågata med trevliga butiker,
kaféer och restauranger. Vintertid hittar du också en av
södra Sveriges bästa alpin anläggningar, Ulricehamn Ski
Center, 5 min ifrån vårt hotell. Välkomna!

www.hotell-lassalyckan.se

