
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I år kavlar Varberg upp ärmarna och satsar stort för att skapa 
oförglömliga långtorsdagar för både varbergare och besökare. Varje 
torsdag från 28 juni till 9 augusti kan sommarfirare i alla åldrar ha en 
lång härlig kväll på Varbergs torg. 
  
Med många samarbets-
partners inom olika 
verksamheter tar Näringslivs- 
och destinationskontoret 
(NOD) i år ett krafttag och 
uppgraderar den populära 
traditionen Långtorsdag.  
 
En välkommen nyhet är 
krogtorget; ett gemensamt initiativ från Varbergs Stadshotell & Asia Spa och 
restaurangerna Mono, Grappa, Nami och Hell’s Burger. Krogtorget öppnar redan 
kl 15 och erbjuder ett skönt häng med ett glas och square food för den som vill 
pausa från grill och matlagning. 
 
- Krogtorget är vi extra glada över att presentera, säger Magnus Thomson, 
destinationsutvecklare på NOD. Nu blir torget en skön mötesplats och du kan 
stanna i händelsernas centrum hela kvällen!  
 
Säsongen både inleds och avslutas med utomhusbio (28 juni och 9 augusti), där 
tre olika filmer står på programmet. Ta med solstolen, luta dig tillbaka och njut! 
 
Som alltid blir det goda chanser för dig som gillar att shoppa på kvällstid. Under 
långtorsdagarna har butikerna har öppet till kl 20, och Varberg Handels tillfälliga 
pop up-butiker står för variation och nya inslag.  
 
Men alla barn kommer också att få sitt – utöver tidigare tivoliutbud kommer ett 
makalöst hoppborgstivoli att ta plats på torget. 
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Årets underhållningsprogram erbjuder några nationellt kända varbergsartister, 
och även lokala stjärnskott kommer att lysa på sommarhimlen. Det populära 
varbergsbandet Enoch Nitti blir långtorsdagarnas husband då det återkommer 
alla fyra torsdagarna i juli. 
 
- Och så blir det dessutom RIX FM Festival den 2 augusti – Sveriges största scen 
på Varbergs torg! berättar Magnus Thomson. En sprakande kavalkad av kända 
svenska artister, med den yngre publiken som målgrupp.  
 
Vilka artister som kommer till Varberg avslöjas inom kort. 
 
För komplett program samtliga långtorsdagar, se facebookeventet Långtorsdagar 
 
  
Samarbetspartners/sponsorer för långtorsdagar 2018:  
Bio Capitol 
CJ Rydholms Fastigheter 
COOP Varberg 
Derome Förvaltning 
Fortinova 
Lindeberg FFV 
Maleryd Fastigheter 
Martinssons Fastigheter 
Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) i Varbergs kommun 
Varberg Energi  
Varberg Handel 
Varbergs Bostad 
Varbergs Fastighets AB 
Varbergs Stenfastigheter 
Sparbanksstiftelsen Varberg 
 
Krogtorget:  
Varbergs Stadshotell & Asia Spa 
Mono 
Grappa 
Nami 
Hell’s Burger 
 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Magnus Thomson, destinationsutvecklare, 070-810 29 29  
magnus.thomson@varberg.se 
 
_______________________________________________________ 
 
Om Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) 
NOD arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Varbergs näringsliv 
genom att erbjuda kunskap, forum och mötesplatser för samverkan. NOD har också i 
uppdrag att strategiskt utveckla och marknadsföra Varberg som destination.  

 

https://www.facebook.com/events/222748211837191/
https://eduvarberg.sharepoint.com/sites/officegrupp-nod-personal/Shared%20Documents/Press/Mall%20för%20pressmeddelande/magnus.thomson@varberg.se

