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För mer information och inspiration se
www.vastsverige.com/mark och UpplevMark på Instagram

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

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

Här erbjuds unik shopping, du finner många lokala aktörer kring inredning,  
design, hantverk och mode.
Vi har en fantastisk vacker och varierande natur, böljande slättlandskap, djupa 
skogar och över 300 sjöar som bjuder in till allt från vandring och cykling till fiske, 
bad och golf.
Unna dig att bo på en anrik förläggargård och passa på att avnjuta en god 
måltid i historisk miljö när du gästar oss.  

Varmt välkommen till vår bygd med starka rötter i textilhistorien och ett rikt utbud 
genom levande orter, alla med sin charm och vilja att ge dig som besöker oss 
något alldeles extra.

BO

I tygriket finner du extra mycket information  
vid våra infopoints. Dessa är strategiskt  

utplacerade på olika orter i vårt vackra Mark.
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Symboler som hjälp

Välkommen till 

Öppettider:      
 Ons. - Fre. 11 - 17,  Lördag 11 - 14

Lördagar stängt  18/6 - 13/8

  Risängs Gård, Risängsvägen 18 Kinna  070-731 30 28       

edursdotter.se

E D U R S D O T T E R
Hos oss hittar du härliga, sköna plagg och accessoarer i 

mönsterstickad trikå av finaste merinoull.  Allt 

omsorgsfullt tillverkat i vår egen ateljé här i Kinna.

Kom in i vår butik och prova!  Passar inte våra 

storlekar är du välkommen att  beställa  med 

specialmått och välja mellan ett 30-tal olika 

färger och mönster. Det finns även många fina 

plagg i utgående tyger till halva priset.

 

 

Välkommen till

Välkommen till Tygriket i Mark!
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ÖNSKA I KINNA
Unik butik. Glas, porslin, te, köks artiklar, 
bestick och smycken.Märken som t.ex. 
Rörstrand, Orrefors, Kosta Boda, Ittala, 
Georg Jensen, Snö. Tel 0320-12647. 
Öppet måndag-lördag.
Kinna centrum, Sätraplan 9.
Välkomna!

VÄLKOMMEN TILL KINNA

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

KINNA
Här hittar du unika butiker med det lilla extra, kedje butiker, 

mysiga caféer och restauranger. Kommunhuset, granne  

med biblioteket, har viss turistinformation.  

I Stationsparken kan leksugna barn ha skoj, en spännande 

lekplats väntar. Dagens centrum är detsamma som den 

gamla byn, några av förläggargårdarna finns kvar än idag. 

JEANSSON
3 våningar mode för alla! Med mer  
än 30 varumärken fint exponerat 
på 400m2. Från jeans & vardag till  
ko stym & fest. Mån-Fre 10-18, Lör 10-15. 
Boråsvägen 34 i Kinna. Tel.0320-10575
www.jeanssonbutiken.se
Instagram: jeansson_butiken

Foto: Christer Hansson

CAFÉ SKRÄDDERIET
Mumsiga bakverk, sallader, grill- 
mackor och god mat i ”den gamla  
delen av Kinna”! Genuin, unik och  
mysig miljö med härlig trädgårserve-
ring med glasskiosk, bar och event-
verksamhet. Kyrkogatan 5 i Kinna. 
Vardagar 9-18, lör 10-16. 0320-103 01. 

 

ALLT TILL BRA PRIS!

MÅN-FRE 10-18  
LÖR 10-14

MÄRKESKLÄDER  
LÅGA PRISER • DAM & HERRLÅGA PRISER • DAM & HERR

CECIL Junge   Tasty

Även stora storlekar

NÄSGATAN 32  •  NÄS INDUSTRIOMRÅDE  •  KINNA  •  0320-357 27 

ÄT GOTT I GENUINT  
KLASSISK MILJÖ! 

Sitt ner och njut av à la carte med svensk, 
fransk och Italiensk inriktning. Småprata i 
baren eller ta en fika på uteserveringen.

 event • fester • grupp- & företagsbokningar

Stationsgatan 2 - S2

Tel. 0320-232400, 070-0498939
www.stationsgatan2.se

BUTIK JUNI
Välkomna till butik Juni Y mitt i  
centrum. Brett utbud till tjejer,  
flick 116-164 cl, vuxen 34-54. Vi har även 
inredning, smycken & blommor. Varu-
märken som Vero Moda, Saint tropez, 
VILA, DBKD, Storefactory, By Jolima m.fl 
Boråsvägen 28 Kinna, tel 0320-794170
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KASTHALL FABRIKSBUTIK
Fabriksförsäljning av egentill - 
verk ade mattor i andra sortering.  
Med 40-70% rabatt. Även restgarner, 
dörrmattor m.m. Fritslavägen 42 Kinna
Månd-fred: 10-18, lörd 10-15
Instagram: fabriksbutiken_kasthall
www.kasthall.com

ARVIDSSONS TEXTIL AB 
Fabriksförsäljning: Metervaror,  
gardiner, trikå, stuvar, utgående  
varor. Presentartiklar, brickor, disk -
trasor, ser vetter m.m. Sömnadsateljé.
Verkstadsgatan 1 i Kinna, 0320 20 94 17 
Öppet: mån-fre 10-17
www.arvidssonstextil.se

EDURSDOTTER
Sköna koftor med mera i merinoull av 
högsta kvalitet. Allt tillverkat i Kinna. 
Ons-fre 11–17,  lör 11–14,  
lördagar stängt 18/6 – 13/8.
Risängs Gård, Risängsvägen 18, Kinna 
070-731 30 28.   www.edursdotter.se

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

VÄLKOMMEN TILL KINNA

VICTORINS GULD 
Guldsmedsbutik med stort urval  
modesmycken av välkända märken. 
Egen guldsmed skapar juvelarbeten, 
omarbetar och reparerar smycken.  
Tel. 0320-10069. Stationsgatan 4 i 
Kinna. Facebook: victorinsguld.  
Instagram: victorinskinna

SERVICE-KIOSKEN
Välkommen till en riktig kiosk! Tidningar, 
mjukglass, dricka, godis, tobak. Ombud 
för Västtrafik, ATG & Svenska Spel.  
Årets V75-butik 2016 och 2017.  
Nominerad till årets Atg-butik 2021. 
Kinna resecentrum, Nya Kinnavägen 3.

SPELA GOLF  
MITT I TYGRIKET! 

På Marks golfklubb möts du  
av 27 underbara och utmanan-

de hål med uppfriskande  
variation. God mat serveras  

på  
Valla Golfrestaurang.

Brättingstorpsvägen 28 i Kinna
Shop/kansli telefon 0320-14220

www.marksgk.se 

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

www.arvidssonstextil.se

Låt oss inspirera dig med textil i egen design

KINNA FINBAGERI 
Välsorterat bageri mitt i Kinna med 
ljuvliga bröd och underbara bakverk. 
Vi har även fäscha sallader, pajer och 
färdiga mackor att äta här eller ta med. 
Öppet måndag - lördag. 
Klockaregatan 7 i Kinn2.
Tel. 0320 – 101 68.

STATIONSGATAN 2 - S2
I en genuint klassisk miljö  
erbjuder vi à la carte med  
svensk/fransk/italiensk inriktning. Bar, 
uteservering, event, grupp och före-
tagsbokningar, fester. 
Tel. 0320-232400, 070-0498939
www.stationsgatan2.se

SALVIA BLOMMOR
Klockaregatan 5, Kinna 

Tel.0320-127 27
ordersalviablommor@gmail.com
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VISKO
Sveriges mest välsorterade skobutik! 
Skor, tofflor, väskor m.m. Shoes, bags.
Maskingatan 2 i Skene. 0320-322 90
Mån-fre 10-18, lör 10-15, sön 11-16.
Stängt söndagar i juli.
www.visko.se

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

   VÄLKOMMEN TILL NÄS – MELLAN KINNA OCH SKENE

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

Webshop: skroten.se    Följ oss på instagram:  skroten_tyg

Näs industriområde i Kinna • 0320-20 98 60 • mån-fre 9-18 • lör 9-14

skroten.se

KOFRABODEN
Välsorterad butik med stort utbud  
dam- & herrkläder, även stora storlekar. 
Näsgatan 32, Näs industriområde i 
Kinna. Tel 0320-35727. 
Öppettider:  Mån-fre 10-18, lör 10-14. 
Instagram: kofraboden

NÄS
Ett område som binder 

ihop Kinna och Skene. 

Här hittar du butiker som 

är kända för stort utbud 

till riktigt bra priser. 

Butikerna är rymliga och 

utan trängsel. 

Duktig personal lotsar 

dig rätt bland skor,  

garner, tyger och dam- 

mode. Här slipper du 

storstadens höga 

tempo, välkommen 

att njuta av behaglig 

shopping.

Välj bland över 400  
sorters garn!

Alltid lägsta lagerpris på:
Stick-, virk- & vävgarner • Handarbeten 

Gardintyger • Bäddlinne • Kuddar 
Täcken • Överkast • Frotté  

Vaxdukar • Mattor

KINNAGARN
Öppet: mån-tor 9-18  

 fre 9-17, lör 9-14

Näs Industriområde
Ånäsvägen 1, Kinna

tel 0320-152 10
www.kinnagarn.se

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

På väg mot Tygriket!
VA D  S K A  V I  SY  I DAG?

 En guldgruva för tygälskare - nu också på skroten.se
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Öppet alla dagar  
i veckan!

Anatolia Grill

Varmt välkommen till en gedigen och originell turkisk restaurang i Skene.  
Vi serverar frukostbuffé och lunchbuffé med salladsbuffé och svensk husmanskost.  

Vi lagar all vår mat med de bästa råvarorna och med stor kärlek till det turkiska köket. 
Redan vid första tuggan känner du kockarnas passion för sin matlagning.

Kungsfors Köpcentrum, Industrigatan 2 i Skene. För meny och öppettider - anatoliagrill.se

Kungsfors Köpcentrum, Industrigatan 2.PMS 382, 372, svart

PMS 130, 138, svart

KUNGSFORS KÖPCENTRUM
MITT I MARK

Välkommen till vår butiksgalleria med stor parkering. Öppet vard 10-19 • lörd 10-16 • sönd 11-16
Industrigatan 2 i Skene

En kulinarisk resa till Turkiet väntar

ERIKSHJÄLPEN
Stor Second Hand-butik där allt över-
skott ger liv åt barns drömmar!
Örbyvägen 16 i Skene. Tel 0320-322 20
Tis, tors 12-18. Ons 12-15. Lör 10-14.
Facebook.com/erikshjalpenskene
www.erikshjalpen.se/skene

VÄLKOMMEN TILL SKENE

SOLOKOMPANIET 
En unik BUTIK där ALLT är MÖJLIGT. 
Presenter, choklad och tvål.
Kläder, återbruk och mycket mer.
Örbyvägen 15, Skene
För öppettider se  
instagram: @solokompaniet

VÄLKOMMEN TILL EN ANNORLUNDA SKOBUTIK!

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

Här finner du:
Damskor
Herrskor
Barnskor

Tofflor
Sportskor
Träskor

Gummistövlar
Väskor

Funktionskläder
Kepsar

Mössor m.m.

Sveriges största  
sortiment med  
tusentals sko-

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

Hos oss får du  
dessutom fin  

personlig service.

www.visko.se

SKENE 
En gammal marknads-  

och tingsplats i Marks  

härad. Besök natur-

reservatet Assbergs 

raviner, centralt och  

extra vackert när allting 

blommar. 

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

KAL’S KERAMIK
Butiken är öppen när jag är  
hemma. Krukmakaregatan 11 i  
Skene. Finns också i Aklejas butik  
i Rydal och hos vävkompaniet i Borås. 
Tel 0709299633. 
Mejl kerstin.andren@telia.com
www.kerstinandren.com

Foto: Christer Hansson
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RYDALS HERRGÅRD

En mötesplats för det goda livet. 

Tel 0320-140 60
www.rydalsherrgard.se

VÄLKOMMEN TILL BJÖRKETORP, HORRED OCH RYDAL

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

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

Foto: Pontus Carlweitz

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

EKELUND Linneväveriet i Horred 
Bords- och kökstextilier
Café och väverivisning 
Öppet vardagar 11-17, lördagar 10-14 
Info om väverivisning och öppettider se: 
ekelunds.se/butik

BJÖRKETORP OCH HORRED
är två av samhällena i Viskadalen, där ån slingrar sig mot 

havet, som är sprungna ur förläggarverksamheten. Frilufts-

området Navåsen i Björketorp erbjuder en fin källsjö med 

kristallklart vatten. I Horreds centrum hittar du butiker och 

annan service. Texelberget ger dig härlig natur med bad, 

vandring och utsikt ända till havet. 

Foto: Christer Hansson

VILL DITT  
FÖRETAG  
SYNAS I  

BROSCHYREN? 
Bli medlem i föreningen 
Tygriket i Mark så syns ni.

Kontakta info@tygriket.se 
för information.

RYDAL
År 1853 etablerades brukssamhället här vid Viskan.  

Byn är väl bevarad och har en historisk promenad längs 

gamla bruksgatan. Den kulturminnes märkta kraftstationen 

med turbinen från 1928 förser Rydalsbor med elektricitet 

än idag. Gillar du geocaching? Rydal har egen Adventure 

Lab®, många cacher i byn och längs leden runt Mjögasjön. 

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

Organic
Certified by Ecocert Greenlife
154622 Ekelund

Öppetider: jan-dec: vard. 11-17, april-dec även lör: 10-14. 
Söndagsöppet: 12/6-14/8 11-15

Ekelund, Linneväveriet i Horred AB • Tel: 0320-80001 • ekelunds.se

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

Vi har även en outletförsäljning med utgående mönster, 2-sortering, vävgarner och designprover. 
Lekhörna för barnen, café, museum, fabriksvisning: mån-tor 11:00-15:00, fre 11:00-12:30.

Gör en utflykt och upplev
svensk textiltillverkning

Välkommen

Tag med annonsen  

så bjuder vi på en kopp 

kaffe och glass  

till barnen.

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

Organic
Certified by Ecocert Greenlife
154622 Ekelund

Öppetider: jan-dec: vard. 11-17, april-dec även lör: 10-14. 
Söndagsöppet: 12/6-14/8 11-15

Ekelund, Linneväveriet i Horred AB • Tel: 0320-80001 • ekelunds.se

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

Vi har även en outletförsäljning med utgående mönster, 2-sortering, vävgarner och designprover. 
Lekhörna för barnen, café, museum, fabriksvisning: mån-tor 11:00-15:00, fre 11:00-12:30.

Gör en utflykt och upplev
svensk textiltillverkning

Välkommen

Tag med annonsen  

så bjuder vi på en kopp 

kaffe och glass  

till barnen.



Upplev en naturlig del av Mark

Snabba turer på cykelhjul, … eller snabbkaffe i vindskjul?

Upp för berg och långa backar, … eller ner för branta pulkabackar?

Glid fram över sjön i vackert vinterlandskap, … eller i somrig kanot med trevligt sällskap? 

Vad vill du göra idag?
Oavsett årstid, så finns det mycket du kan uppleva i Mark och våra djupa 

skogar, milslånga vandringsleder och hundratals sjöar.  
För mycket för att det ska få plats att skrivas om på den här sidan. 

Därför har vi samlat allt du kan se och göra just idag på 
 vastsverige.com/mark 

Passa på att uppleva en naturlig del av mark!

Vi finns naturligtvis även på 
Instagram! UpplevMark
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Öppettider:
Vardagar 10.00-18.00
Lördagar 10.00-15.00
Lördagar juli - Stängt

Aratorpsvägen 14, Fritsla
Tel. 0320-723 41

www.fritslatyglager.se
@fritslatyglager

Förläggargårdar, ett kulturhistoriskt arv
De stora och pampiga för-
läggargårdarna började byg-
gas mellan 1830 och 1850. Ett 
flertal av dessa vackra gårdar 
finns än i dag.
I Viskans och Häggåns dalgån-
gar ligger gårdarna som ett 
pärlband och Fritsla är orten 
som mer än någon annan bär 
spår från den tiden.
Förläggaren var i grunden en 
bonde med en lönsam bisyssla  

Besök, visningar, utställningar och föredrag. Ni kan också boka guide, för såväl små  
som stora grupper. Kontakta föreningen Förläggargårdar på tel 070-604 05 59

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

och en framgångs rik förläg-
gare kunde ha mer än 400 
väverskor knutna till sig. Av 
allt bomullstyg som sål-
des i Sverige 1840 vävdes 
80% för hand här i Tygriket. 
Förläggarverksam heten lade 
grunden till textil industrin, som 
sedan länge kännetecknat 
vår bygd.
Välkommen till Tygriket.  

Aratorpsvägen 14, Fritsla

Tel. 0320-723 41

www.fritslatyglager.se
Fritsla Tyglager

ÖPPETTIDER: 

Vardagar 10.00 -18.00  

Lördagar 10.00 -15.00

Lördagar juli - STÄNGT

Skafferiet i Hyssna
Bär & örter, egenodlat & hemgjort

Haraldsgården
Lamm, sylt, boende

Nifty Nook
Silversmed, smycken och inredning

Ugglegårdens Smedja
Bruksföremål och inredningsdetaljer

Eija I. Korhonen
Konst, konstkort och  
barn  bilderböcker

Mias All-Ting i Björketorp
Butik fylld med kuriosa

Buareds ull & 
handspunna garner

Unika garner från egen spinnrock

Röda stugans Njuteri
Betong till nytta och nöje

Fiffiga Eva
Äppleträd, bärbuskar, massage

Gångemads fårgård
Lamm och biodling

Berits Vävstuga
Allt för vävning

Guns Täppa och Hantverk
Betongarbeten. Återbruk,  

syr väskor med mera

Paolas Hundtrim
Jag erbjuder vardagstrim, bad  

och klipp för alla raser även  
blandraser.

Välkommen till oss alla!

Retrofun
Unik upcycling - design

Kronogården
Gårdsbutik med bl a mjölk och 

glass. Besöksgård

Café Lockö
Catering, lunchlådor, hembakat, 

smörgåsar med mera

#mumin.mormor
Korgar

Läs mer om oss i nätverket på 

surtan.se
Följ oss  

på instagram för  
härlig inspiration,  
fina nyheter och  

erbjudanden!  
@fritslatyglager

Bageriet i 
Fritsla ligger  
på vår gård 
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C E N T R U M H U S E T
Förläggarevägen 27 i Fritsla

FRITSLA BLOMSTERAFFÄR
Möts av ett leende hos oss. Vi hjälper dig 

med blommor, binderier & inredning.  
Ons-fre 11-18, lör 11-15. Tel 073-945 49 45

CENTRALCAFÉT I FRITSLA 
Mysigt café med hembakat och  

härlig inredning från förr.
Ons-fre 10-18, lör 10-15. Tel 073-945 49 45

MAJA'S DELIKATESS 
En liten ost- och charkbutik där vi brinner 

för den goda smaken.
Ons-fre 10-18, lör 10-15. Tel 070-423 32 37

Färgsprakande 
butik

för vävning och stickning!

Kvalitetsbröd bakat på 
surdeg och ekologiskt mjöl, 

med lokala och bra  
råvaror i fokus. 

Fika och lättare luncher. 

På samma gård som  
Fritsla Tyglager,  

Aratorpsvägen 14 i Fritsla.

Bageriet i Fritsla 
- ett riktigt  
drömbageri!

Välkommen till 
butiken i Fritsla

Mån-tors 9–16, fre 9–14

GA RNHUSE T

GA RNHUSE T
FRITSLA TYGLAGER
Tre våningar inredning och textil  
till hela hemmet!  
Mån–fre 10–18, lör 10–15, 
OBS! Lördagar i juli stängt.  
Aratorpsvägen 14 i Fritsla 0320-72341. 
Insta: @fritslatyglager, fritslatyglager.se

BAGERIET I FRITSLA
Gott surdegsbröd av ekologiskt  
mjöl. Lokala, fina råvaror i fokus.  
Kaffe, fika och lättare luncher.  
Tel: 0320-70013 
Öppet: mån 10-18, tis-fre 8-18, lör 8-15. 
Aratorpsvägen 14, Fritsla

GARNHUSET
Stort sortiment Väv-Stick-Virk-garner.  
Butik på Östergårdsvägen 1 i Fritsla, infart 
från Bäckabovägen. Öppet mån-tor 9-16, 
fre 9-14, annan tid bokas på 0320-48250. 
Semesterstängt, se www.garnhusetkinna.se 
Instagram garnhuset_kinna

VÄLKOMMEN TILL FRITSLA
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TORESTORP 
Vandra över porlande 

bäckar och genom  

lummig grönska vid Sju 

Strömmar mitt i byn. 

Hyltenäs kulle är fint 

att besöka. 
 

Trendhuset 
Gardiner, kuddar, löpare, inredning, ute- och  
inneväxter, snittblommor och smycken m.m. 

Vi har öppet tis-fre 11-18, lör 10-13.  
1:a sön i mån 14-17. Sön i juni & juli 14-17.

Café 
Alltid med hembakat. Njut av vår populära 

hemgjorda glass i sju olika smaker

Strömshaga, Ernst, Eldgarden, Klinta, Redlunds, Affari m.fl. 
Öresjövägen 110 i Torestorp. Tel 0320 - 404 44.  www.trendhusetitorestorp.se

Följ oss på Facebook och instagram: trendhusetitorestorp

Foto: Christer Hansson

i vår fabriksbutik  
hittar du utställningsmattor,  

restgarner och andrasortering  
med 50–70% rabatt. 

kasthall.com

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

i vår fabriksbutik  
hittar du utställningsmattor,  

restgarner och andrasortering  
med 50–70% rabatt. 

kasthall.com

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

VÄLKOMMEN TILL TORESTORP

I VÅR FABRIKSBUTIK 
HITTAR DU UTSTÄLLNINGSMATTOR, 

RESTGARNER OCH ANDRASORTERING, 
ALLTID TILL FANTASTISKA PRISER. 

VARMT VÄLKOMMEN!
Ej öppet köp eller bytesrätt på rabatterade varor.

Öppettider: mån-fre 10–18, lör 10-15
Fritslavägen 42, Kinna, tel: 0320–20 59 29

fabriksbutiken@kasthall.se
Instagram: fabriksbutiken_kasthall

Sugen på Panini?
Perfekt att ta med 
på picknicken eller 
till stranden. 
Välkommen in till 
oss eller ring för 
beställning.
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GÅNGEMADS FÅRGÅRD
Ekologisk fårgård och småskalig 
biodling på Höga i Fotskäl. Lammkött 
lammburgare, honung, ägg, lamm-
skinn, ull med mera. 
Vi öppnar efter överenskommelse, 
070-529 16 04   www.gangemad.se 
Lammlådor kan beställas.

 VÄLKOMMEN TILL HYSSNA, SÄTILA, FOTSKÄL OCH TOSTARED

NIFTY NOOK
Egen design och tillverkning av  
smycken i silver samt inrednings- 
detaljer. Öppettider se instagram  
och facebook. Tel 0733-409627
Lockövägen 1 i Hyssna
www.niftynook.se

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

Foto: Christer Hansson

HYSSNA
Bokskogen Stomsås, Lilla hålsjöns fina bad och Hyssna 

gamla kyrka ger Hyssna sin charm. Här startar den vackra 

vandringsleden Hyssnaleden. 

SÄTILA
Vid sjön Lygnern med fina stränder och unik ångbåts-

brygga. Ramhulta fallen är naturreservat i vacker lövskog. 

ESKEKÄRR GALLERI & HANTVERK
Lokala hantverkare ställer ut och säljer 
sina alster i fantastisk miljö. En under-
bar mix av konst, bruksföremål, kläder, 
leksaker, smycken och inredning. 
För öppettider se facebook eller 
instagram. Välkommen till oss på 
Eskekärrs säteri i Tostared.

För andra är  
Marks kommun  
en liten del av  

Sverige.
För oss betyder  

den allt!

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag  

och fredag 10-13.
    Torsdag 12-18.

    Hyssnavägen 1, 511 69 Sätila

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag  

och fredag 10-15.
    Torsdag 10-18.

    Boråsvägen 33, 511 54 Kinna

För andra är  
Marks kommun  
en liten del av  

Sverige.
För oss betyder  

den allt!

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag  

och fredag 10-13.
    Torsdag 12-18.

    Hyssnavägen 1, 511 69 Sätila

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag  

och fredag 10-15.
    Torsdag 10-18.

    Boråsvägen 33, 511 54 Kinna

För andra är  
Marks kommun  
en liten del av  

Sverige.
För oss betyder  

den allt!

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag  

och fredag 10-13.
    Torsdag 12-18.

    Hyssnavägen 1, 511 69 Sätila

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag  

och fredag 10-15.
    Torsdag 10-18.

    Boråsvägen 33, 511 54 Kinna

För andra är  
Marks kommun  
en liten del av  

Sverige.
För oss betyder  

den allt!

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag  

och fredag 10-13.
    Torsdag 12-18.

    Hyssnavägen 1, 511 69 Sätila

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag  

och fredag 10-15.
    Torsdag 10-18.

    Boråsvägen 33, 511 54 Kinna KYRKOGATAN 5 I KINNA  •  0320-10301  •  VARD 9-18, LÖRD 10-16

27 juli kl 19
Grelsson och All

20 juli kl 19
Kaveldun

13 juli kl 19
Alice och Sofie

6 juli kl 19 
Hometown Mojos

Influencer från pop, soul och 
jazz i härlig musikalisk buffé! 

Kärlek, värme och  
musikalitet utlovas!
Bar & Mat. Fri entré.

Med låtar från amerikanska 
södern till nordligaste  
Sverige. Gammalt och  

nytt i skön mix. 
Bar & Mat. Fri entré.

Nystartad brödraduo – Olle 
och Örjan Struxsjö.  

Svängig och medryckande 
rock med svenska texter.

Bar & Mat. Fri entré.

Jordnära bluesrock med gott 
sväng. Bred repertoar från 
glädje & kärlek till klubb-
känsla i 60-talets London. 

Bar & Mat. Fri entré.

MAT • FIKA • GLASS • BAR • EVENT

i hjärtat av TygriketCafé Skrädderiet 

Tips! Gäddevik är ett litet natur reservat 
vid Öresjön, perfekt för en mysig  

utflykt med fika, promenad och bad.

MED OMTANKE

Hos Hundigt hittar du hundgrejer  
med omtanke om naturen, djuren och  

människan som producerat varan. 

www.hundigt . se

På tur i Gäddeviks naturreservat

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

8 juli kl 19
Den Lilla Trion
Soul, funk och reggae
Mat & bar, fri entré

1 juli kl 19
André Wendht

Blandade låtar för alla generationer
Mat & bar, fri entré

15 juli kl 19
Mackan n Matthew 

Visa, pop och rock
Mat & bar, fri entré

22 juli kl 19
Grelsson & All

Från amerikanska södern till
nordligaste Sverige
Mat & bar, fri entré

29 juli kl 19
The Open Headers

Rockabilly
Mat & bar, fri entré

30 maj kl 21 
Arvingarna

Bilj. Skrädderiet eller via Ticketmaster. 450-610 kr.

26 augusti kl 21 – JAY SMITH 
Biljetter: Skrädderiet eller Ticketmaster

1 juli kl 21.30 – MEDINA 
Biljetter: Skrädderiet eller Ticketmaster
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Hanatorps camping
Bo helt fantastiskt vid Öresjön,  
en härlig badsjö med fin sand- 
strand. Njut av naturskön  
omgivning. Nära till Borås  
Djurpark, Ullared och Liseberg.

I skrivandets stund vet vi inte om eller hur  
restaurangen kan hålla öppet i sommar.  
Se öppettider på  restaurangutsikten.com 

eller ring 0320-48314.

Mysig restaurang med en härlig  
veranda och oslagbar sjöutsikt.  

Fullständiga rättigheter. 

Öresjövägen 26 i Örby   •   camping 070-380 70 48   •   e-post: camping@hanatorp.se

Utsikten
restaurang

Välkommen hem till oss!  
Hotell – mat – upplevelser

Welcome to our place!
Hotel – dining – enjoyment

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

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

BO

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

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

BO

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

BO

TVÅ SKYTTLAR 
Välkommen hem till oss! Med  
kök i toppklass & vackra omgivningar 
lovar vi en vistelse som är helt unik i 
Sjuhärad. Egen strand, bastu, utespa-
bad, båt, SUP, kajaker, vandringsleder, 
gym ute & inne. Tel +46(0)320-301 00. 
Öresjö vägen 46 Örby. tvaskyttlar.com

BO

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

BOBO

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

BO

BO

BO I TYGRIKET

BO UNIKT I TYGRIKET
Här hittar du boenden som erbjuder mycket mer än 

bara en skön säng. Du får också vackra miljöer och  

enastående historier. Du kan bo på en förläggaregård 

som är helt unika för Tygriket. Du väljer bland  

pen sionat, hotell, bed and breakfast, vandrarhem  

och förstås camping. Varmt välkommen!

Sagolikt naturskönt
Bo i en förtrollande dal med naturen och 

lugnet nära. Slappna av, må bra och ät gott 
med underbar utsikt över sjöarna.  

Kanske du älskar att vandra, vill njuta av 
vedeldad badtunna eller prova SUP? 

Sommartid erbjuds Bed & Kitchen. 

Välkommen till oss!

Sju Sjöar, Holmen 3 i Öxnevalla 
+46 320 833 13   |   sjusjoar.se
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Välkommen till oss i Marks kommun

Läge för det  
goda livet ...

FINA FISKEN
Med över 300 sjöar,  

så kan vi nära nog erbjuda  
dig en sjö per dag under ett 

helt år!

 Givetvis behövs fiskekort till  
de flesta sjöarna och mark
ägaren har fiskerätten till de 
som inte ingår i något fiske

vårdsområde.

Nedan anges ett axplock av 
alla de möjligheter som finns, 

samtliga ingår i något  
fiskevårdsområde.

Här nappar det:

Frisjön
Hedgärdessjön

Hornsjöarna
Lilla Hålsjön

Stora Hålsjön
Häggån
Härsjön
Lygnern

Ingsjöarna
Oxsjön
Tolken

Maresjön
Sandsjön
Surtan
Sävsjön

Öresjöarna
Viskan

För fler guldkorn och mer  
information, besök 

 
www.vastsverige.com/mark

Vi finns naturligtvis även på 
Instagram! 

LIV & RÖRELSE
Ekleden 22 km

Du passerar insprängda sjöar 
och slumrande torplämningar, 
vackra förläggargårdar och ett 

levande museum. 

Dräggsjön runt 7 km
Fin stig blandat med grusväg vid 

Ramsholmens kulturreservat.

Hyssnaleden 40 km
Kuperad vandring genom vackra 
naturreservat med bokskogen 

Stomsås och fina utsiktsplatser. 
Längs leden finns mycket kultur

historia att upptäcka.

 Naturstigen Brokvarn 3 km
Fint för en snabb vandring  

med fika.

Assbergs raviner
Naturreservatet som är  
tillgänglighetsanpassat.  

En 430 meter lång naturslinga  
är anlagd i naturreservatet 
och har en hård beläggning 

som gör det enklare för 
personer med olika hjälpmedel 

att ta sig fram.

Hyltenäs kulle
Mellan Öresjöarna och Tolken 

reser sig Hyltenäs kulle 
majestätiskt ur det vackra land
skapet. Runt kullens fot kan du  

följa en tre km lång vandringsled 
genom lövrik blandskog. 

Mjögasjöslingan ca 10 km 
Start i Mariebergsparken, Kinna. 
Efter promenad genom parken 
och på grusväg fram till sjön 

följer leden stigar i blandad barr
och lövskog med spänger över 

sankmarker.

Viss reservation för underhåll 
och markeringar av leder.

STRANDLIV  

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

på att bli utforskade.
Här följer några guldkorn …

Lygnern
Lygnevi badplats, långgrund 

och barnvänlig, med träd som 
erbjuder skugga. Vacker, lång 

ångbåtsbrygga.

Stora Navsjön
Friskt, rent och välskött 

uppe vid Navåsen. 

Sandsjön
Litet, fint och mysigt.

Lilla Horredssjön – Hornsjön
Ostörd liten sandstrand.

Hedgärdessjön
Djup sjö med brygga, stora 

gräsytor, wc och motionspår.

Öresjön 
Hanatorp – fin sandstrand med 

kiosk och service, camping.
 Mos strand – familjevänligt. 

Öxasjön
Ligger alldeles intill Öxabäck 
samhälle och har en mysig 
sandstrand och gräsytor. 

Hundar är väl komna till våra 
sjöar och stränder. De ska 

hållas kopplade. 
På de kommunala badplatserna 
vid Hanatorp och Lygnevi ska 
hundar bada vid hundbadzon  

15 maj31 augusti.
Hundar får inte vistas vid den 
kommunala badplatsen  vid 

Hedgärdessjön  
15 maj31 augusti. 

Välkommen!

Upplev vacker, omväxlande natur



I utställningen om Mark kan du lära mycket 
om vår bygd, spela spel, lyssna på musik och 
dialekter, prova kläder och testa att sticka, väva 
eller virka.

I den skyltade promenadslingan i sköna Rydal 
berättas om byggnader och boende genom 
tiderna. 

Under sommaren har vi öppet mer än annars 
och erbjuder extra mycket aktiviteter för barn-

familjer, så ha koll på vår webbplats och sociala 
medier. Vi erbjuder då också gratis visningar alla 
vardagar utom måndagar.

Välkommen till Rydal och till museet som över-
raskar! 

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

Rydal fascinerar besökare i alla åldrar!  
Välkommen att uppleva med oss!

Rydals museum är inrymt i Sveriges äldsta bevarade bomullsspinneri.  
Vi kör textilmaskinerna och du kan se hur ett garn blir till.

  Foto Rydals museum  Foto Sofia Ulveström  Foto Charlotte Håkanson  

  Foto: Per Christiansen


