
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  
Årets hållbara nyhet, Åkturen, har under sommaren lockat både 
varbergare och turister att besöka smultronställena på landsbygden 
runt Åkulla.   
 

Drygt 3500 personer satte sig på den 70 km långa bussturen från Varbergs 

station till Världsarvet Grimeton, förbi arton besöksmål, tolv vandringsslingor 

och tolv naturreservat på Varbergs landsbygd runt Åkulla.  
  
- Tanken var att med kollektivtrafiken knyta ihop stadskärnan med aktiviteter på 
landsbygden på ett nytt sätt, säger Yasmine Möllerström Henstam,  
Hallandstrafikens kommunikationschef. Det blev en lyckad satsning och det finns 
alla förutsättningar till ännu bättre resultat nästa år, nu när turen är etablerad 
och känd. 
 

 
  
Resenärerna har njutit av god ekologisk glass på Ejas, lunch på Strömma 
Farmlodges nya restaurang Haket, fårsafari på Öströö, vandring i de magiska 
bokskogarna eller kaffe på något av de mysiga fiken.  
 

På Obbhults gård, en av Åkturens hållplatser, har man haft en fantastisk sommar. 
- Åkturen har satt extra ljus på vår gård, berättar Kicki Lennartsson som driver 
Obbhults gård tillsammans med maken Lars. Det är lätt att tro att alla 

 
 

  

Mia Carlsson, Turistbyrå-
ansvarig, instämmer: 
- Det är roligt att Åkturen 
har blivit en snackis! Den 
som inte tagit chansen än 
kan fortfarande åka alla 
helger fram till den 30 
september. Åkturens sista 
dag är dessutom 
tidtabellen utökad på 
grund av friluftsfestivalen 
Åkulla Outdoor. 
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sommarlediga vill tillbringa dagarna vid havet, men vi har sett att utflykter och 
landsbygden också lockar. Våra broschyrer om Åkturen är populära och vi tipsar 
gärna om både turen och besöksmålen längs vägen.   
 
- Under sommaren har det kommit besökare nästan dagligen med bussen, 
fortsätter Kicki Lennartsson. Det är en speciell känsla att se en grupp människor 
med ryggsäckar komma upp för backen till gården, för att sedan ta nästa buss 
vidare. Några besökare har promenerat från oss via den gamla banvallen till 
Åkulla för att där ta bussen vidare.  
   
- Sommaren i stort har varit bra besöksmässigt, berättar Jeanette Carlsson på 
hållplatsen Öströö Fårfarm. Vi har sett besökare bli riktigt lyckliga över 
möjligheten att hoppa av och på Åkturen, framför allt äldre personer som kanske 
inte har så stora möjligheter att komma hit ut annars.  
 
 
 
Fakta om Åkturen 
Åkturen är ett tvåårigt projekt som finansieras med EU-medel via Lokalt Ledd 
Utveckling Halland (LLUH). Projektet ägas av Varbergs kommun som driver det 
tillsammans med Länsstyrelsen i Halland. Trafiken köps av Hallandstrafiken som i 
sin tur handlat upp Bergkvara buss som leverantör av tjänsten.  
Läs mer på https://visitvarberg.se/akturen 
 
  
För mer information, kontakta:  
Ulrika Rylin, projektledare och landsbygdsamordnare070-872 29 44 
ulrika.rylin@varberg.se 
Mia Carlsson, turistbyråansvarig, 070-318 87 70 maria.carlsson1@varberg.se 
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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.  
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