
30. Smurteboden / Vegetables and cut flowers 
Nyskördade grönsaker och blommor efter vad säsongen erbjuder. Året 
runt erbjuds ägg, potatis och nötkött. Följ oss på f  @smurteboden

31. Kustpärlan Café, minigolf / Coffeshop, miniaturegolf 
Glass av alla sorter! Gofika, lättare måltider, godis, popcorn, choklad. 
Fin uteservering, minigolf, nära stranden. Vi har alternativ till allergiker, 
Välkomna! f Kustpärlan i Olofsbo

32. Flipflop Beach bar & Rooms 
Avslappnad beach bar och hotell, mitt på stranden i Olofsbo. Öppettider 
och mer info hittar ni på f   eller www.flipflopfun.se ☏ 0763-113415, 
info@flipflopfun.se

33. Glommens Fiskekrog 
Det bästa inom Fisk och Skaldjur med havet som närmaste granne. Öppet-
tider och mer info hittar ni påf  eller www.glommensfiskekrog.se ☏ 
0763-113415 Info@glommensfiskekrog.se

Boende / To Stay
34. Björkängs vandrarhem & ställplats/Hostel & motorhome parking 
Gemytligt vandrarhem ca 3 min cykelväg från Kattegattleden, mittemellan 
Falkenberg-Varberg. Vi har självhushållning och öppet året runt. 
www.bjorkangsvandrarhem.se ☏ Anna 070-299 59 82. Välkomna!

35.  Kuriosa-Loppis & Kaffe Farmors Lada Bed & Breakfast 
Boende på Hallandgård med Kuriosa-Loppis & kaffe. www.farmorslada.
se
Följ oss på  .  ☏ Thomas  0733-91 94 36 

36. Sommarboende i Stranninge / Lodging 
400 meter från Rosendalsstranden hyr vi ut två bostäder. Uppgifter om 
detta och om bokning finns på vår hemsida www.stranninge.se Under 
konstdagarna på hösten är vårt galleri  Stranninge öppet.  

37. Augustas B&B 
Hemtrevligt boende på hallandsgård. Frukostbuffé serveras 8–11.
www.augustasbob.se  ☏070–2827224

38. Kvarnens Pensionat och Restaurang / Kvarnens B&B Restaurant 
Övernattning i dubbelrum. Privat WC och dusch. Bäddade sängar och 
frukost inkluderat. För meny och öppettider se hemsida. 
☏+46704610362 www.kvarneniolofsbo.nu 

39. Annies Boende/Apartment
Välkommen till Annies Boende med fantastisk havsutsikt i eget litet hus, 
två eller flera nätter precis vid Kattegattleden, Annies väg 6 i Stranninge, 
Glommen, monikah@telia.com  ☏ 0707778021 

40. Lägenhet på Gunnarsgården/ Apartment at Gunnarsgården.
Fint boende med vacker utsikt, för två personer i Stranninge.
Sov/vardagsrum, kök, dusch och uteplats finns för en eller flera nätter.
☏ 0706 122431

41. Askhults B&B. 
Askhult gård i vackra Morup. Nära kust, salta bad, Ullared. Kom till gården 
när du behöver koppla av eller få omväxling från stan eller sova en natt på 
vårt fina B&B. www.askhultgard.se ☏ 0760-191717

Evenemang/Events
42. Marknadsplatsen i Morup / Market Place 
Sommarmarknad lördagarna den 2/7 och den 9/7 f Morups Byalag
Stöd Byalaget genom att swisha 50 kr till 123 162 66 39 

43. Cirkusträning i Långås Loge / Circus training in Långås Loge
Barn, ungdomar och vuxna kan lära sig cirkuskonster som luftakrobatik, lindans, 
mm. Boka privatlektion, workshop eller var med på kursen ”Cirkurs”.
info@silea.de   ☏ +491 726 814 912

Bygd och Sevärdhet / Heritage
44. Morups Lilla Turistbyrå/ Tourist office 
Vår egen lilla turistbyrå finns i den gamla busskuren vid vägen från Morup ned 
mot havet. Öppet dygnet runt. Slå er ner och vila en stund och hämta informa-
tion om vad som händer här i bygden. f #morupslillaturistbyra 

45. Gamlestugan / Cultural Heritage 
Uthyres. Morups första skolhus och konstnär Axa Anderssons ateljé/ bostad. 
Vissa dagar kafé med hembakat, våfflor & smörgåsar, de här dagarna annonse-
ras med skylt vid Kattegattleden.
☏ Kjell Carlsson 0730-910371  - morupstafsingehbf@gmail.com

46. Oljetrycksmuseet i Bölse/Rustic Culture
Nostalgitripp i bygdegård från 1926. Stor samling oljetryck, konstverk av AXA, 
bruksföremål mm. Radiomuseum på lo�et. ☏ 073-0675215 eller 070-3067941 så 
öppnar vi! f Oljetrycksmuseet

47. Morups Samtidsmuseum / Contemporary museum Flyghistoriskt museum 
1939–45. Föremål och historik om utländska nödlandade �ygplan i Sverige under 
andra världskriget. ☏ 0708–994431. Entré 100: -, barn under 12 år gratis. Öppet 
juni,juli,aug lörd-sön 10-15. Stängt midsommar. 
www.forcelandingcollection.se

48. Morups kyrka/The church of Morup
Sommarvecka 13 – 16 juni kl 14- 20. Aktiviteter i trädgården och i kyrkan. Varje 
dag avslutas med musik i kyrkan kl 19. Sommarcafé med musik och
allsång i Prästgårdens trädgård, alla onsdagar i juli kl 14. Utställning Brita Olsson/
akvareller. www.svenskakyrkan.se/falkenberg

Smultronställen i Morup med omnejd.
Längs en liten bit av Kattegattleden mellan Varberg och Falkenberg hittar 
du en mängd små byar, fina badstränder, mysiga B&B, gårdsbutiker, 
konsthantverkare och konstnärer, loppisar, restauranger m.m.

Besök gärna Morups lilla turistbyrå som ligger utmed Kattegattleden / 
Lynga, Där hittar du allsköns information om bygden och alla de 
besöksmål och aktiviteter du kan ta dig för här!

Vi som ger ut denna broschyr är en förening som har till syfte att samla 
ihop de aktiviteter/företagare som finns i denna ljuvliga bygd. Du kan lätt 
bli stödmedlem, det kostar 50 kr / år bankgiro 5459-3652, 
Swish 1230626036

www.smultronstallenimorup.se
info@smultronstallenimorup.se
f Morups lilla turistbyrå
#morupslillaturistbyra

VÄLKOMMEN till oss alla!

Welcome to our small countryside tour. We are an association, 
Smultronställen I Morup med omnejd, that is composed out of local 
businesses, artists and keepers of old heritage places in our little part of the 
world. You are most welcome to visit all of us. We post updates regarding our 
opening hours and other info on our respective websites and social media.

2022 
2023



Konstnärer / Konsthantverkare / ARTIST and handicraft 
1. Annas Krukor&Fat / Pottery 
Keramik, saltglaserat, stengods. Butik och Ateljé.  Öppet ons-fre 12–18 
Lörd 11–14. f  Övrig tid ring: 
☏ 070–6615260. www.annalea.se  Välkomna!   

2. Galleri Lotsgård / Gallery 
Vi driver ett konstgalleri och semesterboende med olika bostäder. 
För mer info om öppettider och bokningar se f Morup Lotsgård. 
Adress Morup Lotsgård 544. ☏0708983798 

3. Ann-Beathe Bengtsson / Artist 
Konstnär arbetar i olika material, främst måleri och keramik. Finns i Morup, 
Noréusväg 21. Ring för besök,  ☏ 0706–811606 samt f Ann-Beathes Konst. 

4. Kronmakaren / Wirework bridecrowns & hair jewellery 
Brudkronor och hårsmycken i trådslöjd. Ateljé, butik och utställning i konst-
hallen. Öppet onsdagar i juni, juli och augusti kl. 13-17. 
www.kronmakaren.se ☏ 070-7527929

 5.  Pilens Hantverk / Handicraft 
En hantverksbutik i genuin gårdsmiljö. Hantverk i ull, lin, trä. Även inredning 
och kuriosa. Info om öppettider: www.pilenshantverk.se 
f  pilenshantverk 

6. Vintagebutik och Konstgalleri / Vintage shop and Art gallery 
Följ skyltar i Morup mot Stranninge, Glommens kustväg 1,5 km på vänster 
sida. Öppetskylt vid vägen.

ANNAT FINT ATT BESÖKA / TO VISIT
 7. Runevads Trädgård/Visit garden with cut flowers
Besöksträdgård med butik, i entrén ingår fika. Blomsterodling med själv-
plock. Trädgårdsmästare Camilla Runevad  ☏  070–9981110. 
Info/öppettider www.runevadstradgard.se   runevadstradgard

 8. Munkagårds Magasin och Second Hand 
Vi säljer glas, porslin, textilier, möbler m.m.  ☏ 0702–738761 Öppet alla dagar 
i juli 11–18. Övrig tid, torsdag och fredag 13–18 och lördag 11–14. 
f Munkagårds Magasin - Välkomna! 

 9. Munkagårds egendom / Strawberry picking 
Välkomna hit under säsong och plocka egna goda, solvarma jordgubbar. 
www.munkagardsegendom.se 

10. Vintage/Loppis/Fik i Sik / Vintage / Flea market/coffee at Sik
På vår gamla Hallandsgård från 1827 säljer vi återbruk av retro och Vintage 
stil. Fik på vår innergård. Öppet på söndagar 13 – 17.

 Sik_Vintage f Sik Vintage

11. Hönryds Kvarn / Mill / Farm Shop 
Allt för dina djur, stora som små. Vi har även trädgårdsredskap och jord, 
grillkol och bränslepellets m.m. Ät en glass medan du shoppar 
Öppettider: www.honrydskvarn.se

12. Hule Trädgård & Musteri/Farm Shop and Apple Press
Blommor och växter (april-sept), tomatsjälvplock (aug-sept), musteri (sept-
okt).Flowers och plants (april-sept), tomatoes (aug-sept), apple juice (sept-
oct). Öppetider www.huletradgard.se

13. Annies stuga – Kläd-& presentbutik i Glommen/ 
Clothes-& home decoration shop 
Kläd- & inredningsbutik, café med sittplatser ute.

 anniesstuga och f anniesstuga. Webbutik: www.anniesstuga.se  
☏ 070-6405771 för öppettider och frågor. Malin & Lars

 14. CT Karlsson Författare / CT Karlsson Author 
Författare till deckarserien Falkenbergsmorden och Feelgoodromanen om: 
Underbara Maj!  Finns även på f .  Signerade böcker!
www.forfattarectkarlsson.se 

15. Bryntebo böcker / Bookstore
Förmodligen Hallands minsta bokhandel med nytt och begagnat för stora 
och små. Följ oss på  brynteboböcker. 
Mer info och öppettider www.bryntebo.se

16. Morups Tånge Fyr / Light house 
Besök fyren från 1843, fyr-, & fiskerimuseum samt naturreservat. Fyrsäll-
skapet ordnar visningar. Se hemsida och f t @tngefyr där fyren själv 
skriver:  www.morupstangefyr.weebly.com

17. Agerör Henriksgård Bryggeri & Logi / Microbrewery 
Välkommen att prova öl i vårt mikrobryggeri eller boka boende i en av våra 
fyra lägenheter med havsutsikt. www.agerorskustbryggeri.se, 
www.henriksgard.se ☏ 072 2264 353

18. Atelje Tygtrasan/Studio the cloth
Syr i lin och trikå för stora och små. Korgar-Heminredning-Barnartiklar-
Sykurser- Syr på beställning. Köpsgärde 1, Tvååker.  ☏ 0705811627 
tis-fre 11-17, lör jämn v. 10-13. 

19. Evas Ullkläder / Merino Wool clothing 
Sköna Ullkläder till dam, herr, barn och baby. Kvalitetsplagg från Janus, Ivan-
hoe, Cai m.fl. Öppettider och mer info:  www.ullklader.se   ☏  070 24 47 333

20. Annas klädhörna/ Anna`s clothes
Jag finns på Borgarsväg 7 i Glommen och bjuder på inspiration inom kläder 
och accessoarer från 15 år och uppåt. www.annaskladhorna.se 
info@annaskladhorna.se   annas_kladhorna

21. Varbergs Tropikarium 
Gå in till lösa små apor. Se giftormar, spindlar, krokodil, insekter mm. Köp 
glass, slush, fika & souvenirer. www.varbergstropikarium.se Välkomna!

22. Butik Harmoni / The boho giftshop 
Bohokläder, återbruk & hantverk. Presentbutik med det lilla extra. 
Öppettider finns på f stugansharmoni &  butik-harmoni. 
www.halsopromotion.com

23. Coaching & friskvård-avkoppling och återhämtning
/relaxing massage & therapy
Massage, KBT-coaching och djurunderstödd terapi i en harmonisk miljö. 
Endast tidsbokning på www.halsopromotion.com eller  ☏ 0734-445776 

24. Morup Classic Cars
Ägs av Morten Geirholt som är entusiast. Kom, köp en bil eller besök oss för 
en kopp kaffe. Vi anordnar större bilträffar och andra evenemang för bilentu-
siaster. www.morupclassiccars.se ☏0346 92631

Mat/Café / To Eat/Coffee
25. Gastroprenören / Handlar´n Långås / Grocery store and Catering 

Matbutik, catering, fika. Hos oss kan du köpa hemlagade pajer, baguetter, 
sallader mm i vår manuella disk. Öppet mån–fre 9 - 18, lör 9 – 14, 
Lindhultsvägen 1, Långås  ☏ 0346–93010 www.gastroprenoren.se

26. Björkängs Fisk / Fish shop Färsk, egenfångad, närfångad fisk och skaldjur 
av högsta kvalitet samt en massa annat gott från havet! För våra öppettider 
följ Björkängs Fisk på f  . Välkomna!  ☏ 070-866 54 32

27. Ellas i Rosendal / Ellas in the Rosevalley
Sommarbutik, fika, korv , glass, närproducerat på uteserveringen i solen. 
Prylbutik, cykeluthyrning, event och catering. 
f Ellas i Rosendal och www.ellasirosendal.se

28. Tempo Olofsbo/Grocery store
Öppet alla dagar. Alltid nybakat bröd och grillat. Följ oss gärna på f för mera 
info: Tempo Olofsbo.  ☏ 0346 92631 Välkommen!  

29. Gårdsbutik Thuresson 
Färskt kött över disk. Gris, nöt, kalv, lamm och kyckling. Egentillverkade 
charkprodukter och unika grilldelikatesser. Öppet: Tis (juli) Ons, tors, fred 
10–18, lör 10–14  ☏ 0346–92307 www.gardsbutikthuresson.se




