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Kustlinjen är hela sex makalösa mil. Sandiga stränder sö-
derut och den klippiga kusten norröver möts någonstans 
halvvägs. Strandpromenaden är två och en halv kilome-
ter lång och börjar vid Varbergs fästning och slutar vid 
Apelviken. Inte en bil i sikte, bara glittrande spegelblankt 
eller dramatiskt piskande hav och världens vackraste 
horisont. Luften är salt och doftar tång, måsarna leker i 
vinden. Vattnet är salt och rent. Man hinner gott och väl 
med ett lunchbad på middagsrasten. Det finns tre bad-
stränder fem minuter från stadskärnan. Barnens bad-

strand ligger vid det sagolika Kallbadhuset. Är havet för 
kallt finns Varmbadhuset. För badar gör man i Varberg, 
Sveriges kurort. Från bryggor och klipphällar lite norr 
om stan. I de fem långgrunda vikarna vid Getterön finns 
dessutom hemliga krabbfiskeställen och en fin gästhamn. 
Den tre kilometer långa och grunda Apelviken är Sveriges 
surfmecka. Longboard passar också fint i Läjets vilda vå-
gor – eller Träslövsläge som det också heter. Glöm inte att 
smaka på havet också. En eller annan kallsup bjuder vi på. 
Färsk fisk och skaldjur finns till försäljning lite varstans. 

Det finns 63 kilometer cykelväg från kusten till urskogen. Upp-
levelsen finns lika mycket längs vägen som vid slutmålet. Små 
fina kuperade grusvägar, böljande öppna fält, bondgårdar, en 
och annan kyrka, alléer, glittrande sjöar som gjorda för fiske. 
Naturromantik i överflöd och grönt så långt ögat når. Det finns 
ett trettiotal naturreservat i Varbergs inland. Alla med en rik flora 
och ett spännande djurliv. Åkullas tusenåriga bokskog är ur-
skog, trollskog och svampskog och värd ett helt kapitel i sig. För 
den som vill ha tuffa äventyr rekommenderas fyratimmarsvand-
ringen i Skogsbo, med svettiga stigningar och branta stup om 

vartannat. Ett dopp i sjön är svårslaget efteråt. I Skärsjön finns 
något så ovanligt som sjöhjortron. Blåbärsplockning är annars 
ett underskattat nöje, precis som barfotaspring på ängar. Känn 
in lugnet, luften och ljuden från naturen. Lyssna på tranornas 
trumpetande över nejderna. Ta en paus vid Öströö och titta på 
de nyfödda lammen. Prova sportfisken vid Tvååkers Strömma 
Damm. Titta till 1800-talsgrafittin vid Bexells Stenar, kryssa mel-
lan fornminnen och stenåldersgravar och häpna över det tråd-
lösa tekniska Världsarvet i Grimeton. Och ja, det går bra att ta 
bilen men ändå få upplevelsen. Kör sakta och veva ner rutorna.  

HaV LaND



OM
Varbergare: Ca 60 000 // MeDeLÅDer: 42,2 År // LaNDareaL: 874,4 KM2 // LÄge: 45 MINUTer TILL gÖTebOrg, 
30 TILL HaLMSTaD OCH eTT Par TIMMar TILL MaLMÖ // LUgN OCH VaCKer MILJÖ. HaVeT, SaLTa VINDar OCH DeN 
STOra HIMLeN. LJUSeT OCH HOrISONTeN. SVerIgeS SPa-STaD NUMMer 1, SVerIgeS CYKeLSTaD, SUrFMeCKa OCH 
SKOSTaD. ÅreTS TILLVÄXTKOMMUN 2010, eTT MagNIFIKT KaLLbaDHUS, 2,5 KM STraNDPrOMeNaD, KULLerSTeNS-
grÄNDer, FÄSTNINgeN, KUSTHOTeLLeT. De VaCKra bOKSKOgarNa, aLeXaNDerSONINSTITUTeT OCH CaMPUS.  
eTT aV SVerIgeS POPULÄraSTe TUrISTMÅL. VÄrLDSarVeT I grIMeTON. De LÅNga STrÄNDerNa, De 145 SJÖarNa. 
SOLNeDgÅNgeN I HaVeT, MOrgONDOPP PÅ VÄg TILL JObbeT. 6 MILS KUSTreMSa. eN LeVaNDe TOrgHaNDeL, 
SIMSTaDION, MUSIK, FLaNeraNDe OCH KULINeraNDe I SOCIeTeTSParKeN. KONSTHaLL I HaMNMagaSIN, KaFÉ-
KULTUr, NÖJeSLIV, FÖreNINgSLIV. LIVSMILJÖN. SaMT Warberg IC SOM FÅTT INNebaNDYFeberN aTT bLOSSa HeT.



LIV
En salt surfkultur har vuxit fram i Varbergs vågor. Det mesta 
kretsar kring kite, vågsurfing och vindsurfing från maj till ok-
tober. Vid Apelviken finns ett stort surfcenter, men hyrbrädor 
och instruktörer finns det gott om längs hela kusten. Även 
vid Klöven på Getterön vimlar det av segel. Varbergs Se-
gelsällskap anordnar både regattor och optimistläger för de 
minsta. Längs med havet går den 205 km långa Ginstleden 
för cyklister och inlinesåkare. Turen kan bli flera dagar lång, 
för den som vill och orkar. Motionsslingan på Påskberget är 
inte lika lång, men tre svettiga kilometer på flisbelagda sti-

gar känns gott i benen. Föreningslivet är rikt på eldsjälar 
och aktiviteter för alla åldrar. Hitta din favorit bland 470 
föreningar. Massor av sport såklart, men också kultur, mu-
sik, konst och teatergrupper. Naturum Getterön kryllar av 
små liv. 336 olika fågelarter har hälsat på i reservatet. Gör 
en utflykt! Eller koppla av. Till och med att sitta stilla är liv-
fullt i Varberg. Åtta kaféer finns i innerstans myller. Restau-
rangerna är många och håller hög klass. Natt- och nöjeslivet 
är det fart på. Välbesökt är också torghandeln mitt i stan, 
varje onsdag och lördag året runt. Här är det gott att leva.



SJU GOLFKLUBBAR finns i närheten av Varberg. Pay & play-banor, seasidebanor, 
skogs- och parkbanor, 18-hålsbanor, 9-hålsbanor och andra korthålsbanor, driving 
ranges givetvis. Prova greenerna och hitta din egen favorit. Varbergspasset ger 
greenfee-biljett till fyra av banorna. 

145 INSJÖAR. Fiskelycka! Gös, 
abborre, gädda, mört, brax, ål, 
sutare, öring. Båtar kan hyras 
vid flera av sjöarna. Laxen 
simmar i Viskans nedre partier 
som mynnar ut vid Klosterfjor-
den strax norr om Varberg och  
nappar gärna på fluga. 

LEVANDE LANDSBYGD. 
Får, kossor, lantbruk, bed 
and breakfast och upplevelse- 
gårdar hittar du också här.

VARBERG ÄR SVERIGES KURORT 
och i tvåhundra år har det druckits 
brunn och badats kur här. En av 
spaanläggningarna räknas till 
Europas bästa, men det finns flera 
spa med hög klass att välja bland. 
Havsbad ute eller tångbad inne, 
uråldriga österländska behand-
lingar, massage med varma 
stenar eller undervattensbastu. 
Koppla av en dag eller två. 

STORA ARTISTER stannar gärna till i Varberg. De gillar gunget i 
Societetsparken. Den södra fästningshörnan som pampig estrad. 
Det finns flera bra scener att upptäcka. Konserter och shower 
avlöser varandra. Läs mer på www.varberg.se

WIC SOM I WICTORY. Guld, silver eller brons i de sju 
senaste SM-slutspelen. Spelarna i Warberg IC är stans 
stolthet. Med ett publiksnitt på tvåtusen i hemmaarenan 
är laget svårslaget.

BADBALJAN. Vikar med 
stränder och klippor. Barnvänligt 

långgrunda eller som gjorda för 
snorkling, några för nakenbad. 

Kallbadhuset är något helt 
speciellt. Med vackra tinnar och 
torn står det där ute i vattnet och 

lockar. En varm bastu efter ett 
kallt dopp blir snabbt en livsstil.
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JObb
På mindre än en timme pendlar man till jobbet i Göteborg, Borås 
och Halmstad. Den som är nyfiken, kreativ, envis och har en 
positiv syn på arbete, har all anledning att stanna i Varberg. Alex-
anderssoninstitutet och Campus är två bra exempel på starka 
motorer som gasar på utvecklingen. Yrkesutbildningar, nätverk 
och stödjande entréprenörsverksamhet gör att folk vågar tro på 
sig själva, sina idéer och sedan sjösätter med lyckat resultat. 
Tvåhundra företag startas varje år i Varberg. Det finns gott om 
varbergare som lyckats bygga starka varumärken. 90 procent av 
Sveriges alla skokedjor har sina huvudkontor här. Liksom stora 

hus-, dörr- och lamptillverkare. Här finns även huvudkontoren 
för en av Sveriges största bilreservdelskedjor och däckverkstads-
kedjor. Stor båt- och cykeltillverkning hittar man också här, samt 
ledande tillverkning av sportfiskeredskap och vägvajer. Domi-
nansen av små och medelstora företag gör oss mindre sårbara. 
De största arbetsgivarna är fortfarande Varbergs kommun, Var-
bergs sjukhus och Ringhals. Kanske förändras det på sikt? Vi är 
miljömedvetna och uppmuntrar visionärer i föreningar som En-
ergi- och MiljöCenter. Vi vill växa och säger ja tack till glödande 
entreprenörer. Här finns garanterat en plats för dig. 



beSÖKSaDreSS: ENGELBREKTSGATAN 15.  ÖSTRA VALLGATAN 12. POSTaDreSS: 432 80 VARBERG 

TeLeFON VÄXeL: 0340-880 00. FaX: 0340-67 64 52. e-POST: KS@VARBERG.SE WebbPLaTS: WWW.VARBERG.SE
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