
KONFERENSGUIDE 
HYLTE KOMMUN 2015 

 

 KONFERENS PÅ LANDSBYGDEN
Söker du en konferensanläggning med aktiviteter i 
naturskön miljö? Eller en plats som erbjuder en lugn 
och avspänd atmosfär? Boka din konferens i Hylte! 
 
Hylte kommun erbjuder fantastiska miljöer för alla 
typer av möten och konferenser. Från kick-off med 
personalen till dagskonferenser med upp mot 60 
deltagare.  
 
Varmt välkommen till oss i Hylte– en plats där atmosfären, 
värdskapet och de vackra omgivningarna inspirerar och  
ger energi.  

 

 



ALEBO PENSIONAT 
Alebo Pensionat är ett kulturminne och ett brunnshotell som varsamt är renoverat till modern *** 
standard. Med placering direkt vid sjön Unnens strand kan vi erbjuda våra gäster en förtjusande 
utsikt och närhet till vacker natur. 

Vår restaurang arbetar efter idén att "livet är för kort till slarvig mat". Våra kockar jobbar hänsynsfullt  
med årstidens råvaror och söker inspiration från olika matkulturer. 

Adress och kontaktuppgifter  
Södra vägen 66  
310 83 Unnaryd  
0371-600 18 
www.alebo.se 
info@alebo.se  

 

Konferensutrymme Utrustning och teknik Aktiviteter 
Antal deltagare: 40 
Antal grupprum: 2 
 

Video/Dataprojektor 
OH-projektor 
TV/Ljudanläggning 
Bärbar PC, DVD 
24MB/s trådlöst internet 
Kopiator 
Whiteboard, blädderblock, block och 
pennor 

Bastu 5 meter från sjön 
Egen badstrand 
Kanot och båtuthyrning 
Flotte med el-motor. Plats till max 
20 personer. 
Fiske 
Motionsslinga och vandringsleder 

Mat Boende Vägbeskrivning 
Mat och dryck serveras 
utifrån önskemål. 
 
Restaurang, antal platser: 40 
Café: 15 
 

Antal rum: 13 med full hotellstandard 
Antal bäddar: 33 
 

Från E6, avfart 45 Halmstad 
N/Jönköping, kör väg 26 mot 
Jönköping. Följ riksväg 26 till 
Hyltebruk. I Hyltebruk finns 
skyltning mot Unnaryd. 
Latitud: 57.032627275 
Longitud: 13.351864814 

http://www.alebo.se/
mailto:info@alebo.se


CHARLOTTENLUND 
På Charlottenlund får du en totalupplevelse i unik gårdsmiljö från 1800-talet i en rofylld tystnad, med 

närhet till vacker och orörd natur.  

En total upplevelse i smak, miljö och bemötande, är ledord på Charlottenlund. Doften av nybakat bröd  

och smaken av en klick pesto är en bra start. Ryggbiff från egen producerade Highland Cattle smälter i 
munnen tillsammans med en god rotfruktsgratäng. Alltid vällagat, närproducerat och säsongsanpassat. 

 

Adress och kontaktuppgifter  
Charlottenlund 
314 92 Långaryd 
0371-460 57 
0706-904 531 
www.charlottenlund.com 
info@charlottenlund.com 
 

 
 

Konferensutrymme Utrustning och teknik Aktiviteter 
Antal deltagare: 35 
Antal grupprum: 4 
 

 

Video/Dataprojektor 
OH-projektor 
TV/Ljudanläggning 
Bärbar PC, DVD 
Trådlöst internet 
Kopiator 
Whiteboard, blädderblock, block och 
pennor 

Grillkåta, lerduveskytte, 
luftgevärsskytte, boule, krocket, 
varmt karbad och bastu. 
Fiskepaket samt kanotpaket. 
Uthyrning av båt,  
flugfiskeutrustning samt  kurs i 
flugkastteknik och flugbindning. 

Mat Boende Vägbeskrivning 
Mat och dryck sker utifrån 
överenskommelse via aktuell 
meny 
Restaurang, antal platser: 65 

 

Antal rum: 5 rum med hotellstandard, 
resterande bäddar har 
vandrahemsstandard med gemensam 
toalett och dusch 
Antal stugor: 2 stugor, 4 bäddar per 
stuga 
Antal bäddar: 32 

 

Från E6, avfart 45 Halmstad 
N/Jönköping, kör väg 26 mot 
Jönköping. Passera Hyltebruk och 
tag av vid skylt Långaryd. Vid 
vägskälet Remma/Strömhult finner 
du Charlottenlund. 
Latitud: 57.032627275 
Longitud: 13.351864814 

http://www.charlottenlund.com/
mailto:info@charlottenlund.com


LÅNGHOLMENS CAFÉ & BAR 
Mitt i Unnaryd, på innergården bakom den gamla lanthandeln, ligger Långholmens Café & Bar. Vår 
inredning består av gamla möbler och ting, vilket skapar en unik, avslappnad och hemtrevlig miljö.  
Vårt motto är ”Som hemma, fast bättre”! 
 
För att ert företag ska få ut så mycket som möjligt av er tid här hos oss, tar vi gärna ett helhetsansvar  
runt ert evenemang med transport, boende, mat och aktivitet. Efter en dag med hårt arbete, roliga 
aktiviteter och god mat kan det vara trevligt att bara ”hänga” en stund i vår mysiga bar, prova gärna  
våra många ölsorter och andra drycker från världens hörn. 
 

Adress och kontaktuppgifter 
UnnaRum AB 
Torget 6 
310 83 Unnaryd 
0371-60044 

unnarum@unnarum.se 

www.unnarum.se 
 

 
 

Konferensutrymme Utrustning och teknik Aktiviteter 
20 platser i stora rummet 
10 platser i lilla rummet 
 
 

OH projektor 
Video/Dataprojektor 
Ljudanläggning 
Blädderblock 
Kopiator 
Skrivare 
Internet 

Pubquiz, tipspromenad, luftgevär, 
bågskytte och knivkastning. Grillplats, 
utomhusbar älgsafari, VIP shopping i 
vår inrednings butik.Nära till natur, 
bad och fiske. Uthyrning av kanoter, 
båtar och cyklar finns i närheten. 
Pistolskytte cal.22 på bana 

Mat Boende Vägbeskrivning 
I köket lagar vi mat helt enligt 
kundens önskemål, gärna redig 
och prisvärd. 
Restaurang, antal platser: 30 
Specialitet: Danska smörrebröd  
Stort utbud av ölsorter. 
 

Inget eget boende men både 
Tinas Bed & Breakfast och Alebo 
Pensionat finns inom 
gångavstånd 
 

Från E6, avfart 45 Halmstad  
N/Jönköping, kör väg 26 mot 
Jönköping. Följ riksväg 26 till 
Hyltebruk. I Hyltebruk finns skyltning 
mot Unnaryd 
Latitud: N 56° 57.2833' 
Longitud: E 13° 31.7515' 

 

mailto:unnarum@unnarum.se
http://www.unnarum.se/


PENSIONAT SÅGKNORREN 
Välkommen till pensionatet med sjön runt knuten och skogen som granne. 

Att konferera hos oss på Sågknorren liknar inte det vanliga. Redan när ni parkerar slås ni av 
tystnaden och lugnet. Här är din grupp det viktigaste. Vi lagar alltid maten från grunden  
med svenska lokala råvaror av hög kvalitet. Här är miljötänk ett ledord. 
 

Adress och kontaktuppgifter  
Knallhult 
310 38 Simlångsdalen  
0345-120 90 
0709-38 64 16 
www.sagknorren.se 
pensionat@sagknorren.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferensutrymme Utrustning och teknik Aktiviteter 
Antal deltagare: 
Dagskonferens 60 
Antal grupprum: 2-7 
(beroende på antal deltagare) 
 

Video/Dataprojektor 
OH-projektor 
TV/Ljudanläggning 
Bärbar PC, DVD 
Trådlöst internet 
Kopiator delvis, enstaka papper 
Whiteboard, blädderblock, block och 
pennor 

Bastu och badtunna 
Brödbak i stenugn 
Sägenvandring 
Fiske 
Båt- och kanotuthyrning 
Fina promenadstråk 
 
 

Mat Boende Vägbeskrivning 
Mat och dryck serveras 
utifrån önskemål. 
Restaurang, antal platser: 80 
 

Antal rum: 5 med toalett och dusch på 
rummen 
Antal stugor: 2 stugor, 6 bäddar i varje 
med dusch och toalett i båda 
Antal bäddar: 22 
 

Från Halmstad: Kör riksväg 25 mot 
Simlångsdalen, i Simlångsdalen 
sväng vänster och följ skyltar mot 
Femsjö, strax efter att du passerat 
Kullhult sväng vänster vid skylt 
”Pensionat” och du är framme. 
Från Hyltebruk: Följ skyltar mot 
Femsjö, kör förbi Femsjö, sväng 
höger och följ skylt mot Bygget, 
sväng höger vid skylt ”Pensionat”  
Latitud: N56

o
51’23” 

Longitud: E13
o
17’8” 

mailto:pensionat@sagknorren.se


RYDÖ GOLFKLUBB 
Mitt i det lilla samhället Rydöbruk erbjuds du golf och konferens i mycket fin och naturlig miljö.  
 
Golfbanan är en öppen och trevlig landskapsbana vid Nissans dalgång, passar både hög-och 
låghandicapade spelare. Förutom vår utmanande bana kan vi erbjuda bra träningsmöjligheter med 
drivingrange, pitch, och chipområde samt greener för puttning. Restaurang och golfshop på området. 
 
Adress och kontaktuppgifter 
Idrottsvägen 1 
314 42 Rydöbruk 
0345-210 46 
www.rydogolf.se 
info@rydogolf.se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferensutrymme Utrustning och teknik Aktiviteter 
Antal deltagare: 2-15 
 
 

Video/Dataprojektor 
Trådlöst internet 24 MB/s 
Whiteboard, blädderblock, block och 
pennor 
 

Rydö Golfklubbs 18 håls bana. 
I närområdet finns det cykelleder, 
ridning, fiskevatten, konst och 
hantverk. 

Mat Boende Vägbeskrivning 
Mat och dryck serveras 
utifrån önskemål. 
Restaurang, antal platser: 60 
 
 

Boende hänvisas till campingplatser 
eller närliggande pensionat. 
Bofast har lägenheter mitt emot banan. 
 

Från Halmstad följ väg 26 mot 
Jönköping. Efter 35 km se skyltning 
golfbana. För norrkommande, 5 
km söder om Hyltebruk se 
skyltning Golfbana.  
 

 
 

http://www.rydogolf.se/
mailto:info@rydogolf.se


TORUPS GÄSTGIVARGÅRD 
Mitt i Torup hittar du det vackra gästgiveriet med anor ända från 1846. 
 
Med vår gemytliga atmosfär och våra charmiga rum, kan det bara bli rätt med en konferens hos 
 oss. Här har du nära till sköna bad, historiska tillbakablickar, utmanande vandrings- och cykelleder  
eller varför inte besöka Glashyttan i Nädhult? Med tåget som stannar alldeles utanför  
Gästgivargården, är det lätt att ta sig hit och inga avstånd är för långa för att utforska omgivningarna. 
 
Adress och kontaktuppgifter  
Gamla Nissastigen 21 
314 71 Torup  
0345-208 08 
www.torupsgastgivaregard.se 
info@torupsgastgivaregard.se  

 

 

Konferensutrymme Utrustning och teknik Aktiviteter 
Antal deltagare: 50 
Antal grupprum: 2, 10 i varje 
 

Video/Dataprojektor 
OH-projektor 
DVD 
Trådlöst internet 
Kopiator 
Whiteboard, blädderblock, block och 
pennor 
 

I Torup med omnejd finns det 
något för alla. Varma bad, 
utmanande cykelleder, ridning, 
härliga fiskevatten, konst och 
hantverk, bowling för regniga 
dagar samt närhet till Rydö 
Golfklubbs 18 håls bana. 
 

Mat Boende Vägbeskrivning 
Mat och dryck serveras 
utifrån önskemål. Se 
konferenspaket på hemsidan. 
Restaurang, antal platser: 130 
 
 

Antal rum:  
Gästgiveriet: 4 dubbelrum, 2 enkelrum 
med toalett och dusch på rummen.  
Annexet: ett enkelrum och 3 
dubbelrum, gemensam toalett och 
dusch 
Antal bäddar: 17 
 

Från E6, avfart 45 Halmstad 
N/Jönköping, kör väg 26 mot 
Jönköping. Följ riksväg 26 till 
Torup.  
 

http://www.torupsgastgivaregard.se/
mailto:info@torupsgastgivaregard.se


 

Hur ser den perfekta konferensen ut för dig? 
Samtliga av Hyltes konferensanläggningar präglas av stolta mattraditioner varvat med nya spännande 
smaker, ett gott värdskap och med stora möjligheter att krydda din vistelse med olika aktiviteter. 
Har du speciella önskemål för din konferens?  
Alla anläggningarna är mycket måna om att erbjuda dig och ditt sällskap en fantastisk helhetsupplevelse,  
så våga fråga! Bara genom dialog kan ni tillsammans skapa de bästa förutsättningar för en lyckad 
konferens. 

Bokning och frågor 
Du bokar direkt via anläggningarna, men naturligtvis är du välkommen att höra av dig till mig med frågor. 

Lena Hagman Bogren, Turistkoordinator Hylte kommun 
E-post: Lena.hagman-bogren@hylte.se  
Tfn: 0733-71 82 14    

Varmt välkommen till oss i Hylte– en plats där människorna, anläggningarna och de vackra omgivningarna 
skapar en atmosfär som inspirerar och ger energi. 

 

 
 
 
 
 
 
Uppdaterad 2015-02-10 

mailto:Lena.hagman-bogren@hylte.se

