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Marks kommun,  
Boråsvägen 40, 511 80 Kinna, 
Tel 0320 - 21 70 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Välkommen till Tygriket i Mark!

BO

I tygriket finner du extra mycket information 
vid våra infopoints. Dessa är strategiskt  
utplacerade på olika orter i vårt vackra Mark.
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Hos oss hittar du härliga, sköna plagg och 

accessoarer i mönsterstickad trikå av finaste 

merinoull. Vår tunnare kvalitét i supermjuk 

ull i nya färger och mönster  passar fint i vår 

och sommar. Kom in i vår butik och prova!  

Passar inte våra storlekar kan du beställa  

med specialmått och välja mellan ett 30-tal 

olika färger och mönster. Alla plagg tillverkas 

hos oss i Kinna. Det finns även många fina 

koftor i utgående tyger till halva priset.

 
Öppettider:      

 Ons. - Fre. 11 - 17,  Lördag 11 - 14
Lördagar stängt  20/6 - 15/8

  Risängs Gård, Risängsvägen 18 Kinna  070-731 30 28       

Välkommen till 

E D U R S D O T T E R

edursdotter.se
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VILJA BUTIKEN
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!

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

VÄLKOMMEN TILL KINNA

CAFÉ SKRÄDDERIET
Mumsiga bakverk, sallader, grill- 
mackor och god mat i den ”gamla  
delen av Kinna”! Genuin, unik och my- 
sig miljö med härlig trädgårdsservering 
med glasskiosk, bar och eventverksam-
het. Kyrkogatan 5 i Kinna.  0320-103 01
Öppet: vard.  9-18, lör 10-16.

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 

SALVIA BLOMMOR
Kvalité & Service

Klockaregatan 5, Kinna 
Tel.0320-127 27

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

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

KINNA
Det vi dag kallar centrum är liktydigt med den gamla  

byn som då bestod av ett större antal förläggargårdar. 

Idag ligger kommunhuset här och ger  

service till såväl Markbor som besökare.

I Kinna finns unika butiker med det lilla extra, namn-

kunniga kedjebutiker och inte minst mysiga caféer.

SHOP AROUND THE CORNER
Välkommen till din lifestylebutik  
med mode och inredning mitt i 
centrum. Kinnas mysigaste butik  
hittar du på Klockaregatan 5.  
Varmt välkommen in till oss!
www.shop-aroundthecorner.se

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

LILLY BOX INTERIORS
Välkommen till inredningsbutiken  
med mycket själ & kärlek. Vi hjälper  
er med allt inom inredning. Kinnas  
mysigaste butik hittar du på Kyrko-
gatan 3. Tor-fre 10-18, lör 11-15. Följ 
oss på Instagram & Facebook för täv- 
lingar & evenemang.  www.lillybox.com



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.

Shopping och fika på Kinnas mysigaste gata, Kyrkogatan 3-5. Välkommen!

Vi hjälper dig med allt inom inredning och bjuder 
på kaffe med kärlek. Varmt välkommen! 

In r edn in g  Bou t ique

Öppet tors–fre 10–18. Lör 11–15. Övriga dagar vänligen boka tid, 070 335 11 31. www.lillybox.com
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TRIVAS - ELON I KINNA
Ett komplett elvaruhus. Vitvaror, vär-
mepumpar, elmateriel,små hushållsap-
parater, dammsugare, hembelysning.
Handelsgatan 2 i Kinna  
Tel 0320-104 00
kinna@trivas.se

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

ARVIDSSONS TEXTIL AB 
Fabriksförsäljning: Metervaror,  
gardiner, 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

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

EDURSDOTTER
Sköna koftor med mera i merinoull av 
högsta kvalitet. Allt tillverkat i Kinna. 
Ons-fre 11–17,  lör 11–14,  
lördagar stängt 20/6 – 15/8.
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!

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

VALLA GOLF RESTAURANG 
Anrik golfrestaurang som erbjuder 
dagens lunch, gedigen husmanskost.
Bar, café och restaurang.
Även abonnemang, gruppbokningar och 
catering. Tel 0320-142 20.
Brättingstorpsvägen 28 i Kinna
www.vallagolfkrog.se

VÄLKOMMEN TILL KINNA

STATIONSGATAN 2 - S2
I en genuint klassisk miljö erbjuder  
vi lunch baserad på husmanskost,  
à la carte med italiensk/fransk inrikt-
ning, bar, uteservering, event, grupp 
och företagsbokningar, fester. 
Tel. 0320-232400, 070-0498939
www.stationsgatan2.se

FÄRGHUSET I KINNA
Kinnas färgbutik i nya lokaler!  
Mycket brett sortiment med tillhörande 
kunskap. Tapeter, färg, golv, billack, 
konstnärsmaterial m.m. Vi är också 
ombud för kemtvätt.  
Öppet vard 7-18, lörd 10-14.   
Fritslavägen 7 i Kinna. Tel 0320-10445

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

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



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

w w w.arvidssonstex til.se

Låt oss inspirera dig med textil i egen design
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HERR OBER 
Välkomna till Herr Ober där ni kan  
njuta av god schnitzel av bra  
kvalitet i en österrikisk atmosfär. 
Mån-tors 11-18, fre 11-20, sön stängt. 
Kinna resecentrum, Nya Kinnavägen 2. 
Tel: 0320-144 26.

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

VÄLKOMMEN TILL KINNA

KAL’S KERAMIK 
Butiken är öppen när jag är hemma.  
Velingstorpsvägen 32 i Kinna. 
Tel. 0709299633. Min keramik  
hittar du också i Aklejas butik på 
Rydals museum och hos vävkompaniet i 
Borås. Mejl: Kerstin.andren@telia.com
www.kerstinandren.com

Klockaregatan 5
Rosa huset

shop-aroundthecorner.se

MASKINPARKEN KINNA
Backagårdsgatan 4 i Kinna 
0320-357 15.  
Öppet vardagar 7-17.  
Motorsågar, lastmaskiner, gräsklippare,  
elbilar med mera.
www.maskinparken.se

En underbar livsstilsbutik mitt i Kinna

VOLKSWAGEN KINNA 
Toveks Bilmuseum Kinna (i källaren 
under nybilsförsäljningen för Volks-
wagen) finns en helt unik bilsamling.  
En guldgruva för dig som är intresserad 
av bilhistorik.  
Öppet när bilförsäljningen är öppen.  
www.toveksbil.se

Unna  
dig  

en mysig 
stund,  

välkommen 
in till oss!



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

STORT UTBUD MÄRKESKLÄDER TILL DAM OCH HERR
damtoppar i ÖkoTex-garner från eget stickeri i Kinna • allt till bra priser • även stora storlekar

LoveLi    HaPPi    Harwest & Frost   Cutter & Buck   Cellbes    
Junge    Signature    Street One    Mingel

CECIL

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

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

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

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

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

   
VÄLKOMMEN TILL NÄS, KINNA OCH SKENE

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

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

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

GULF I SKENE
En äkta mack med hög service.  
Kaffe, smörgåsar, korv och glass. Släp-
uthyrning. Välsorterat med biltillbehör.  
Ombud för Svenska spel, DHL, Schenker. 
Varbergsvägen 38 i Skene. 0320-40880 
Mån-fre 06-22, lör 08-22, sön 9-22.



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

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

Dags för en utflykt?

 En guldgruva för tygälskare!
Otroligt stort utbud av MODETYGER • HEMTEXTIL • FÄRDIGSYTT
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ERIKSHJÄLPEN
Stor Second Hand-butik där allt över-
skott ger liv åt barns drömmar!
Örbyvägen 16 i Skene. 
Öppet ti, to 14-18. Lö 10-14
Tel. 0320-322 20
Facebook.com/erikshjalpenskene
www.erikshjalpen.se/skene

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

VÄLKOMMEN TILL SKENE

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

SKENE 
En gammal marknad  

och tingsplats i Marks 

härad. Senare ett känt 

textilindustri samhälle 

med bland annat Kungs-

fors och Borås Wäfveri.

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

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

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

SKENE ZOOLOGISKA
Hos oss hittar du foder och tillbehör 
till dina sällskapsdjur samt akvariefisk 
och växter.
Örbyvägen 6 på Skene Torg. 
Tel 0320-40622. 
Öppet vardagar 10-18 lör 10-14. 
Varmt välkommen / Anna och Jenny

KUNGSFORS KÖPCENTRUM MITT I MARK
ÖPPET ALLA DAGAR! VARDAGAR 10-19 • LÖRDAG 10-16 • SÖNDAG 11-16

PMS 382, 372, svart

PMS 130, 138, svart

Kungsfors Köpcentrum, Industrigatan 2.

Störst på idrotts- och 
fritidsartiklar i Mark

0320-21 14 37
www.teamsportia.se

Ledande på vitvaror  
och hemelektronik

0771 115 115 
www.elgiganten.se

Så mycket mer än blommor.  
Presentartiklar, interiör, leksaker

0320 470 70
www.blomsterjatten.se

KUNGSFORS FITNESSCENTER 
2500 m2 träning och välmående.  
Välutrustat gym och brett utbud  
av gruppträning. För öppettider se  
www.kungsforsfitness.se
Kungsfors Center i Skene, ingång från 
industrigatan. Tel 0320-140 00.  
Välkommen till gymmet med w
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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

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

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

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

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

ANNA-BRITAS KULTUR & 
BYGGNADSVÅRD  Vill du renovera 
med beprövade byggnadsmaterial?  
Vi har bl.a. linoljefärg, äggoljetempera, 
tidstypiska beslag, isolering & in red-
ningsdetaljer. Öppettider - se hemsida.
Södersocknen Unnebo 2 i Istorp
www.annabritas.se

HAJOMS KOOPERATIVA
Coop i Hajom är en välsorterad  
butik med mycket charm, hög  
kvalitet och bästa service.  
Tel. 0320-420 04
Mån-fre 9-19, lör 9-15, sön 11-15



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

dag under ett helt år!

 Givetvis behövs fiskekort till de 
flesta sjöarna och mark ägaren 

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

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 mer information besök 
www.upplevmark.com

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.

 

Kurirleden 50 km
Mellan Örestens fästning och 

Kinnahus.

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

Naturstigen vid Brokvarn 3 km
Fint för en snabb vandring  

med fika.

Assbergs raviner
Naturreservatet som är tillgänglig
hetsanpassat. En 430 meter lång 

naturslinga är anlagd i natur 
reservatet 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 landskapet. Runt kullens 
fot kan du följa en tre km lång vand
ringsled genom lövrik blandskog. 

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.

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. 

Som hundägare är du  
väl kommen med kopplad  

hund till våra sjöar och stränder. 
Hundförbud råder endast vid 
Hedgärdessjöns badplats.  
Hanatorp och Lygnevi bad 

plats har hundzon.  
Välkommen!

Marks kommun är en härlig plats året runt



Här hittar du dina guldkorn i Mark

läs mer på upplevmark.com 
Öxasjön

Kinna, Den bevingade hästen av Marta Runemark

Hyltenäs kulle

Lygnern Navsjön

Kinna



Förläggargårdar, ett kulturhistoriskt arv 
från en svunnen storhetstid

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

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

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

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

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

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



Aratorpsvägen 14, Fritsla

Tel. 0320-723 41

www.fritslatyglager.se
Fritsla Tyglager

ÖPPETTIDER: 

Vardagar 10.00 -18.00  

Lördagar 10.00 -15.00

Lördagar juli - STÄNGT

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

Aratorpsvägen 14, Fritsla
Tel. 0320-723 41

www.fritslatyglager.se
Fritsla Tyglager

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

Aratorpsvägen 14, Fritsla
Tel. 0320-723 41

www.fritslatyglager.se
@fritslatyglager

Bageriet  
i Fritsla ligger  
på vår gård 

Följ oss  
på instagram för  
härlig inspiration,  
fina nyheter och  

erbjudanden!  
@fritslatyglager
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VÄLKOMMEN TILL FRITSLA OCH RYDAL

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

FRITSLA KÖK & BAR
Svensk husmanskost - dagens rätter.
Internationellt kök - pizza. 
Tillagat med kvalité och känsla.
Förläggarevägen 46 i Fritsla 
0320-74702

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

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

FRITSLA 
Här finns enastående historiska miljöer med förläggar-

gårdar och väl bevarade affärshus. Hjälltorpsfallet med 

stenvalvsbro och den enorma textilfabrik som Lars Johan 

Wingqvist anlade här 1874, bär på en unik historia.  

I och runt Fritsla finns boplatser från stenåldern, sten-

sättningar från brons åldern och gravar från järnåldern.

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

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

RYDAL 
 Etablerades 1853.  

Byn har en fin historisk  

promenad längs den 

gamla bruksgatan med 

skyltar om människor 

och gamla byggnader.

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

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

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



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!

Vävglädje!
Stort utbud av vävgarner i olika 
kvalitéer färgat i eget färgeri i 

Kinna. Högsta kvalitét till 
marknadens lägsta priser. 

Nu även stickgarner.  
Välkommen att besöka vår 

butik i Fritsla!

ÖPPETTIDER:  måndag-torsdag 9–16  fredag 9–14. Tel. 0320-48250 
Garnfärgeriet AB/Garnhuset i Kinna vid Bäckabovägen 21 Fritsla  www.garnhusetkinna.se
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VÄLKOMMEN TILL TORESTORP OCH ÖRBY

TRENDHUSET
Gardiner, kuddar, inredning, blommor.
Café, hembakat och sommartid har 
vi egengjord glass. Öresjövägen 110  
i Torestorp. Tel 0320-55316  
Öppet tis-fre 11-18, lör 10-13, sön i juni, 
juli 14-17.  Facebook: Trendhuset 
Instagram: trendhusettorestorp

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

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

TORESTORP 
Vandra över porlande bäckar & genom lummig grönska vid 

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

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

och småbåtshamn. Ramsholmens kulturreservat bjuder på 

stigar med historiska inslag i vacker natur runt drängsjön.

TORESTORP 
Vandra över porlande bäckar & genom lummig grönska vid 

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

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

och småbåtshamn. Ramsholmens kulturreservat bjuder på 

stigar med historiska inslag i vacker natur runt drängsjön.

Trendhuset
Gardiner, kuddar, löpare, inredning, ute-  
och inneväxter, snittblommor och smycken, 
Tis-fre 11-18, lörd 10-13.  
1:a sön i månaden 14-17.  
Söndagar i juni & juli 14-17.

Strömshaga, Ernst, 
Eldgarden, Klinta,  
Svanefors, Majas, 
Redlunds m.fl.

Öresjövägen 110  
i Torestorp.  
Tel 0320 - 553 16

Välkommen!

Café
Alltid med  

hembakat. Njut  
av vår populära  

hemgjorda glass  
i sex olika smaker

Besök butiken i Torestorp 
eller shoppa online

trendhuset.com



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

Organic
Certified by Ecocert Greenlife
154622 Ekelund

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

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

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

Gör en utflykt och upplev
svensk textiltillverkning

Välkommen

Tag med annonsen  

så bjuder vi på en kopp 

kaffe och glass  

till barnen.

Ekelund Tygriket annons 150x220.indd   1 2018-02-26   15:13
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TEMPO CARLSSONS
Livsmedelsbutik med stort sortiment,
gemytlig miljö och samt fin manuell 
avdelning för kött, chark och ost. 
Du hittar alltid butiksbakat bröd alla 
dagar. Ombud för Svenska spel.
Hyssnavägen 2 i Sätila,  0301-420 02
info.satila@tempo.se, www.tempo.se

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

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

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

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

www.lygnern.se

VÄLKOMMEN TILL SÄTILA OCH HYSSNA

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

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

BLOMMIGT & PRICKIGT
500 kvm heminredning, presenter,
blommor. Café och restaurang  
samt eget bageri.
Lillaskog, Österängen 2 i Hyssna. 
0320-392 91. För öppettider se
www.blommigtochprickigt.se

Röda stugans Njuteri
Betong till nytta och nöje

Fiffiga Eva
Äppleträd, bärbuskar, massage

Kronogården
Gårdsbutik (mjölk, glass). Besöksgård

Gångemads fårgård
Lamm och biodling

Berits Vävstuga
Allt för vävning

Skafferiet i Hyssna
Bär & örter, egenodlat & hemgjort

Haraldsgården
Lamm, sylt, boende

Evas Ullkläder
Merinoull för stora och små

Nifty Nook
Handgjorda smycken och inredning

Atelje Tygtrasan
Sömnad av kläder med mera  

Guns Täppa
Betongarbeten. Återbruk syr väskor

Surteby keramik
Keramik i stengods och raku

Läs mer om oss i nätverket på  
www.surtan.se

SÄTILA vid Lygnerns 

strand, är porten mot  

Halland sjövägen, med 

närhet till Fjärås bräcka 

Ramhultafallet.  
HYSSNA med vacker 

bokskog som populärt 

utflyktsmål.



Bageri Cafe Blommor Presenter Kläder Heminredning 

Blommigt & Prickigt
-Glädje för dig och ditt hem-   

Öppet mån-sön. För mer info blommigtochprickigt.se

I vårt bageri kan du njuta 
av en vällagad lunch eller 
en riktigt god fika. 

Du kan välja att sitta ute på 
vår vackra veranda eller 
inne i en härlig miljö 
Butik 0320-39291
Bageri 0320-39450

I vårt bageri kan du njuta 
av en vällagad lunch eller

en riktigt god fika.  
Du kan välja att sitta ute på 

vår vackra veranda eller 
inne i en härlig miljö.  

Butik 0320-39291
Bageri 0320-39450

Blommigt & Prickigt
— Glädje för dig och ditt hem  — 

Bageri  Café  Blommor  Presenter  Kläder  HeminredingBageri Cafe Blommor Presenter Kläder Heminredning 

Blommigt & Prickigt
-Glädje för dig och ditt hem-   

Öppet mån-sön. För mer info blommigtochprickigt.se

I vårt bageri kan du njuta 
av en vällagad lunch eller 
en riktigt god fika. 

Du kan välja att sitta ute på 
vår vackra veranda eller 
inne i en härlig miljö 
Butik 0320-39291
Bageri 0320-39450

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

BO

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

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

BO I TYGRIKET

BO

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

BO

TVÅ SKYTTLAR 
Välkommen hem till oss!  
Med ett kök i toppklass och vackra om- 
givningar lovar vi dig en vistelse som 
är helt unik i Sjuhäradsbygden. Egen 
strand, bastu, utespabad, gym ute och 
inne. Tel +46(0)320-301 00. Öresjö-
vägen 46 i Örby.   www.tvaskyttlar.com

BO

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

säng. Du får också vackra miljöer och unika 

historier, ofta intimt förknippade med bygdens 

utveckling. Bo unikt på en förläggargård, skönt  

på ett pensionat eller hotell, på mysigt bed and brek-

fast eller på något av våra fina vandrarhem.

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

BO

BO

KVARNEN I HYSSNA
Mjölnarfamiljens hotell, kök och mötesplats 

Vandra, cykla, paddla, vila, konferera och  
njut av god mat året runt. Med naturreservat,  
trollskogar och kulturpärlor inpå knutarna.

Välkommen till en kulturpärla och  
mötesplats mitt i naturen. 

     www.kvarnenihyssna.se



25

 

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

Underbart god mat och en härlig  
veranda med oslagbar sjöutsikt.  

Fullständiga rättigheter.  
Se våra öppettider på  

www.restaurangutsikten.com
eller ring 0320-483 14

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

Utsikten
restaurang

Välkommen hem till oss!  
Hotell – mat – upplevelser

Welcome to our place!
Hotel – dining – enjoyment

 

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



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
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i vår fabriksbutik  
hittar du utställningsmattor,  

restgarner och andrasortering  
med 50–70% rabatt. 

kasthall.com

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

KINNA

ÖRBY

SKENE

SÄTILA

FRITSLA

TORESTORP

BJÖRKETORP

HORRED

HYSSNA
RYDAL

FOTSKÄL

HAJOM

TOSTARED

ÄLEKULLA

ÖXABÄCK

SKEPHULT

UBBHULT

GULLBERG

41

Varberg

41

156

Göteborg

156

Borås

Svenljunga

Välkommen till oss i Marks kommun!

Läge för det  
goda livet ...

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

Museet berättar om Markbygdens historia på ett 
lekfullt sätt med interaktiva inslag. De tillfälliga 
utställningarna har inriktning konst och design.

I samhället kan du följa den skyltade historiska 
promenaden och få veta mer om brukssamhället 
Rydal. Den välbevarade och fortfarande aktiva 
kraftstationen öppnas av museets personal. 

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

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

Välkommen till Rydal och  
till museet som överraskar!

Rydals museum är stadsmuseet på landet där både liten och stor hittar något 
som fascinerar! Det är ett museum som kan upplevas med alla sinnen!


