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Följ med på en tur 
i vackra Varberg

Visste du att spännande arter som skärfläckan, havsörnen och  
vallhumlan också bor i Varberg? Eller att du sommartid kan  
besöka en kaktusplantering i centrum? Om du tycker om frisk luft så har 
Varberg mycket att erbjuda utomhus - allt ifrån strandpromenader och  
stadsparker till naturlika strövområden.

Kom och lek i den skojiga Spööökitetsparken, cykla längs med Kattegatt-
leden, ta en promenad utmed stranden, i Rhododendrondalen eller i en 
vacker bokskog. 

Följ med på en tur!
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Parker och skogsområden

Societetsparken
Societetsparken med sitt vackra societetshus, rosen-
trädgård och blomsteromgärdade gångstigar är en 
mötesplats för alla året om i Varberg. 

Parken anlades på 1800-talet som en skuggig till-
flyktsplats för kurortsgästerna. Vid entréerna fick  
besökarna betala inträde. Societetshuset, som stod 
klart 1886, var en samlingslokal för kurortsgästerna. 
I paviljongens fotoateljé kunde de föreviga sin vistelse 
i staden. Idag finns en populär restaurang och nöjes- 
lokal i huset. 

Mitt emot Societetshuset finns en liten utomhusscen. 
Sommartid ljuder tonerna från allsångskvällar och 
större konserter i parken. Minigolfbanan är en av de 
äldsta i landet och tennisbanan är också traditions-
tyngd då kungligheter har nyttjat banan.

Spööökitetsparken, lekplatsen i parken, invigdes 2014 
och har blivit en populär utflyktslekplats.
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»Blomstrande mötesplats med skugga och spöken «
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Engelska parken
Engelska parken, som är den äldsta allmänna parken i  
Varberg, skapades 1864 efter engelsk förebild. Till 
parken användes enbart svenska växter, som fraktades 
med ångbåt från Göteborg. Den slingrande gångvägen 
i parken kan ses på kartor från slutet av 1800-talet och 
de äldsta träden i parken finns kvar från denna tid. 

Engelska parken förnyades 2009-2010 och fick återigen 
slingrande parkvägar och en liten bäck. Planteringarna  
erbjuder färg- och doftprakt under växtsäsongen och 
har lockat den fridlysta vallhumlan att bosätta sig i 
Varberg. 

I parken finns ett antal skulpturer, varav ”Stilla  
Rörelse” av Maria Miesenberger är de mest upp- 
seendeväckande.
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» Engelsk parkstil i hjärtat av Varberg «
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Sedan mitten av 1930-talet är kaktusplanteringen 
ett populärt inslag i Järnvägsparken. Med växterna  
gjordes olika avbilder och traditionen och kunskapen 
har sedan utvecklats och bevarats i Varberg. 

Varje år får en jubilerande förening pryda kaktus- 
planteringen med sitt emblem. Många besökare har  
upptäckt planteringen och sedan gjort särskilda  
resor till Varberg för att få uppleva det aktuella årets 
utsmyckning.

Järnvägsparken

» Taggig tradition med jubilarer «

2015 års kaktusplantering i Järnvägsparken uppmärksammade jubiléet av fredskongressen på 
Rosenfred 1915. ”Tagga ner” var en uppmaning till omvärlden att skapa lugn i sinnet och  
reflektera över hur man kan välja sina strider.
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Stenbrottsparken ligger strax söder om fästningen och 
intill Simstadion. Från 1400-talet fram till 1930-talet 
fanns ett stenbrott på platsen. De sista decennierna  
utfördes stenbrytningen och tillverkningen av  
byggnadssten av fångar som hölls på fästningen.  
Platsen kallas också ”Kolbrottet” eftersom schaktet 
användes för förvaring av kol. Vattenfyllda hål efter 
stenbrytningen började på 1920-talet att användas för 
bad och simning. På platsen fanns då hopptorn och 
bryggor.

Den nuvarande parken stod klar år 2000 och är en  
mötesplats som passar för fritidsaktiviteter som  
boule, discgolf och badminton. Den branta slänten 
mot Slottsgatan, med gradänger av natursten, används 
ibland för teater. Härifrån har du en fin utblick över  
parken och havet. 

Stenbrottsparken

» Från stenar och kol till bouleklot «
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Påskbergsskogen är ett centralt friluftsområde, som 
används flitigt för motion och naturupplevelser.  
I området finns belyst motionsspår, naturlekplats,  
träningsredskap och promenadstigar. I skogen finns 
ett arboretum med 120-130 olika trädarter, varav  
några exotiska arter som douglasgran, sykomorlönn 
och turkisk ek. 

För 200 år sedan var området ett kargt hedlandskap, 
som användes till bete. På höjden i nordväst, dagens 
utsiktspunkt, tändes årligen påskeldar. Områdets 
namn anses komma ifrån att höjden var samlingsplats 
för häxor inför deras färd till Blåkulla.

Naturvännen och rektorn Herman Rohde tog ini- 
tiativ till en omfattande plantering i området i slutet 
av 1860-talet. Han bildade intresseföreningen ”Små- 
fåglarnes vänner”, vars uppgift var att vårda naturen 
och plantera träd. Planteringarna finansierades med 
medlemsavgifter och ett årligt anslag från Stadsfull-
mäktige på 500 kr. Den årliga sommarfesten i parken 
lockade många besökare och i början av 1900-talet fick 
parken serveringspaviljonger och dansbana. Än idag 
lockar Nöjesparken med evenemangslokaler många 
besökare och turister varje år.

Påskbergsskogen
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» Från hed till grönskande skog «
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Brunnsbergsskogen är en grön oas i staden med både 
barrträd och lövträd. Blandskogen planterades runt  
år 1900 under medverkan av stadens skolbarn i ett 
område där det tidigare i huvudsak växte ljung och 
enbuskar. Området är rikt på fornlämningar, såsom 
forntida gravar och en rund stensättning. Dessa kan 
skymtas som upphöjda kullar eller formationer i land-
skapet.

I området finns två tjärnar, Svarta havet och  
Vita havet, där bland annat salamandrar lever. Svarta 
havet används vintertid för skridskoåkning. 

Skogen innehåller flera stigar, motionsspår och Hälsans 
stig, en promenadslinga på 4 km, som ska inspirera till  
motion. 

Brunnsbergsskogen

» En grön oas i staden «
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Rhododendrondalen
Utmed Prästgårdsvägen i Kungsäter finns en anlagd 
gångstig som går genom den så kallade Rhododen-
drondalen. Stigen är ett par hundra meter lång och 
löper genom en sluttning med ekskog. Platsen ligger 
mellan kyrkoruinen och Kungsäters affär och vårdas i 
samarbete mellan Kungsäters bygdelag och Varbergs 
kommun.

» Försommarprakt i inlandet « 13



Åkulla bokskogar är ett populärt friluftsområde i 
Varbergs inland. Området är mycket naturskönt och 
innehåller en samling strövstigar. På vintern finns 
skidspår av konstsnö i anslutning till friluftsgården.

Åkulla bokskogar ses som ett av Sveriges främsta 
bokskogsområden vad gäller rikedomen av ovan- 
liga och hotade arter. Fågellivet är rikt och varierat i  
området, här kan du till exempel se tranor, skägg-
dopping, skogsduva och mindre hackspett. Området 
är rikt på sjöar, flera av dem naturligt näringsfattiga 
klarvattensjöar. I Skärsjön kan man bland annat hitta 
märkvärdiga blågröna alger, kallade sjöplommon och 
sjöhjortron, sällsynta både i länet och i landet. 

I Åkulla sluttar sydsvenska höglandet ner mot 
kustslätten. Landskapet är ett kuperat sprickdals- 
landskap med bergbranter och bäckraviner. Den högsta  
punkten är Älmebjärs topp på 176 meter över havet.

Åkulla bokskogar
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» Skir grönska i vårsolen «
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Stadsdelsparken på Sörse är uppdelad i två områden, 
ett på södra Sörse och ett i den centrala delen. Södra 
Sörse är en mötesplats med sittplatser, kolonilotter, 
fruktträd, boulebana och lekplats. Odlingarna vårdas 
av boende i området. 

Centrala Sörse är ett torg i parkmiljö som kan  
användas för olika aktiviteter. I området norr om  
Sörseängen finns klippor och naturlig vegetation 
bevarad, vilken bidrar till biologisk mångfald med  
varierande växt- och djurliv.

Sörse stadsdelspark

» Mötesplats för stora och små «
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Varbergs torg är en viktig och välkänd mötesplats för 
alla boende och besökare. Dess stora rymd drar till sig 
olika evenemang som körfestival, utomhusyoga och 
sommarens långtorsdagar, då torget på kvällstid blir 
ett nöjesfält.

Redan på 1600-talet bedrevs en livfull handel på  
torget. Även om handeln blommar som mest  
under sommarmånaderna så har torghandeln en  
självklar plats även under övrig tid på året. På  
onsdagar och lördagar väcks staden av torghandelns 
rörelse och ljud. Alla som vill kan sälja på torget  
genom att anmäla sig för en saluplats på kommunens 
hemsida.

På torget finns ”Badande ungdom”, en skulptur  
skapad 1937 av konstnären Bror Marklund. 

Torget

» Torghandel och evenemang i stadskärnan «

Platser
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Innerhamnen och Badhusplatsen
Varbergs innerhamn anlades under 1880-talet 
då hamnen byggdes ut för att ta emot den ökade  
ångbåtstrafiken. Numera fungerar hamnen både som 
industrihamn och som fritidshamn. Sommartid är  
innerhamnen en välbesökt gästbåtshamn. Härifrån 
avgår Getteröbåtarna och Fladenbåtarna.

Intill hamnen finns Barnens badstrand med  
barnens favoriter, krokodilerna och skalbaggen. Här 
kan du bada året om på stadens anrika kallbadhus eller  
tillbringa en sommardag på stranden nära centrum. 
Badhusplatsen ovanför stranden erbjuder stilla  
meditation under vinterhalvåret och salsa, surf- 
aktiviteter och picknickplats under sommaren.

Alldeles intill finns Varbergs Fästning med sin  
spännande historia. Från Badhusplatsen kan du starta 
vandringar på Strandpromenaden.
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» Surf, båtar och bad i härlig blandning «
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Strandpromenaden är Varbergs stolthet, en 2,5 km 
lång sträcka från fästningen till det gamla kurorts- 
området. Promenaden invigdes 1912. Under flera  
decennier kunde kustsanatoriets TBC-sjuka patienter 
komma hit och andas frisk luft. Idag är promenaden 
flitigt använd av varbergare och besökare för cyk-
ling, promenader, skate och picknick och utmed hela 
sträckan kan du njuta av utsikten mot havet.

Längs promenaden finns flera kända badplatser, 
bland annat nakenbaden Käringhålan, Skarpe Nord 
och Goda Hopp. Mitt på sträckan finns Kärleks- 
parken och badplatsen Djupa Dräkt, i folkmun  
kallad Ankaret, som är en populär grillplats under  
ljumma sommarkvällar. Stranden Kåsa, Lilla Apel-
viken, i slutet av promenaden erbjuder en fin sand-
strand.

Subbeleden kallas den södra förlängningen av Strand-
promenaden som leder från kurorten till Apelviken. 
Leden är uppkallad efter den fyr som finns ute på  
udden. Leden går längs med havet genom vild  
växtlighet och kallas även Kurortspromenaden.

Strandpromenaden

20



» Ljumma sommarvindar, isande stormar och frisk vårluft «
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Apelviken är känd för sin kilometerlånga fina  
sandstrand och klippområdena i norra och södra delen. 
Hit kommer turister, sommarboende och inte minst  
surfarna, som året om tar sig an de utmanande  
vågorna.
 
Naturen är lågväxande kusthed i kombination med 
strandkullar och sanddyner. I södra delen finns flera 
rödlistade och hotade växtarter.

Stora Apelviken
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» Sand, strand och surf «
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Hästhagabergen reser sig över Strandpromenaden 
och bjuder på många fina utblickar över havet. På  
stigarna som leder genom området och på sitt- 
platserna kan du se urberget med den sällsynta  
bergarten charnokit, även kallad varbergsgranit. 

Området består av ljunghed och enbuskar och  
används under sommarhalvåret för fårbete. Förr i  
tiden användes Hästhagabergen för stenbrytning.

Hästhagabergen

» Urberg med utsikt «
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I området Göingegården, söder om Himleån, finns ett 
sortiment av cirka 90 fruktträd, mestadels äpplen.

Innan bostadsområdet växte fram låg här en stor  
fruktodling och träden planterades på 1990-talet.  
Äppelsortimentet har bevarats för att kunna visa ett 
stort antal odlingsvärda sorter. 

Alla är välkomna att njuta av den vackra blomningen 
på våren eller för att provsmaka frukterna i skördetid. 

Göingegårdens äppelsortiment

» Vackra färger och ljuvliga smaker «
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Getteröns naturreservat är en stor våtmark och ett 
av norra Europas bästa fågelområden. Här finns  
öppet vatten omväxlande med vass och säv, betade 
strandängar, dybottnar, havsstrand samt Himleåns  
mynning. Området har stor betydelse för flytt- 
fåglar som rastar här under vår och höst och hyser 
också ovanligt många häckande fåglar, bland annat  
Getteröns egen symbolfågel skärfläckan.

Naturum erbjuder guidningar, utställning, butik 
och ett kafé med en fantastisk utsikt över området. I  
området finns också husbilsplatser och cykelleden 
Kattegattleden.

Ännu i början av 1930-talet var Getterön en ö, skild 
från fastlandet genom ett smalt och grunt sund. När 
vägen ut till Getterön byggdes, förvandlades sundet 
till en nordlig och en sydlig vik. Den norra viken fick  
delvis tjäna som dumpningsplats för muddermassor 
från Varbergs hamn. Näringsrikt vatten från Himleån 
och utsläppen från kommunala avloppet grundade 
upp viken, som blev ett eldorado för våtmarksfåglar. 

Getteröns naturreservat
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» Ett fågelparadis skapat av människan «
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Lekplatser

I Varberg finns ett stort antal kommunala lekplatser, som inspirerar 
till lek och rörelse. Lekplatserna är också en social mötesplats för 
barn, ungdomar, föräldrar och vuxna. Större lekplatser finns i tätorten 
och i kommunens mindre samhällen. Här presenterar vi några av de  
lekplatser som byggts på senare tid. 

Spööökitetsparken
Spööökitetsparken i Societetsparken är Varbergs  
första utflyktslekplats och har temat lokalhistoria och 
spöken. 

På lekplatsen kan man bland annat hitta ett spök-
hus, fladdermöss och en spökskog, konstgräsklädda  
fästningsväggar och studs- och hängmattor.
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Spööökitetsparken - en lagom läskig plats för ett halloweendisco. 
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Naturlekplatsen i Påskbergsskogen
Naturlekplatsen i Påskbergsskogen syftar till att  
uppmuntra fantasi och lek även i skogen utanför lek-
platsen. 

På lekplatsen finns en härlig trädkoja och klassiska  
lekredskap såsom gungor och sandlåda. I skogsbrynet  
finns små kojor, som barnen kan krypa in i. 

Inne i den omgivande skogen finns också en  
faunadepå av större trädstockar, som lockar till sig  
insekter och småkryp.
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Lugnets lekplats 
I bostadsområdet Lugnet, innanför Kastanjevägen 
finns en lekplats med ett lektorn, studsmatta, sitt- 
platser och grill. 

En spännande hinderbana, uppbyggd av stenar,  
stockar och lekredskap, sträcker sig genom en stor 
del av området. I närheten finns också en basket- och  
innebandyplan. 
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Erlandsgårdens lekplats
Erlandsgårdens lekplats ligger i östra delen av  
Varbergs tätort, söder om Träslövs kyrka. Lekplatsen 
ligger i ett naturskönt område och en röd asfaltslinga 
binder ihop lekplatsens olika delar. 

För barn finns sandlek med grävskopor och gungor 
samt en rutschkana från berget och ungdomar kan  
utmana varandra i klätterställningen för parkour. Här 
finns även en mindre basketplan och solsängar för den 
som vill njuta en stund i solen.
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Derome lekplats
Lekplatsen i Derome ligger vid Höjdstigen och  
Sågvägen i Derome och innehåller möjligheter till lek 
och aktiviteter för olika åldrar. 

Här finns en linbana, ”snurrgunga” och klätternät för 
de lite äldre barnen. Små kullar erbjuder utmanande 
cykling och studsmattor lockar till hopp.
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Skällinge lekplats
Skällinge lekplats, på grönområdet innanför  
Marsvägen, innehåller lek för alla åldrar i form av en 
sandlåda, gungdjur, kryptunnel och gungor, ett stort 
klätternät, en linbana och en balansbana. 

Det finns också en streetbasketplan, fotbollsplan och 
en viloplats med hammockar samt en grillplats.
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