Händer i Hyltebygden 2019
Unnaryds Torg
Andra onsdagen i månaden från mars till december är det torgdag i Unnaryd mellan kl. 8.00–12.00. Traditionell marknad
sedan 1856. www.unnaryd.com/unnaryds-torg.html
Friluftsteater
Under midsommarhelgen kan du njuta av friluftsteater på Tiraholms Fisk utanför Unnaryd. Lokala skådespelare står för glatt
folklustspel under ledning av Totte Ljunggren www.tiraholm.se
Cykelturen Jällunden runt
Infaller lördagen efter midsommar. Startar gör man vid Jälluntofta camping mellan kl. 10.00 och 11.00. Startavgift 50 kr
inkluderar fika och diplom. http://www.jalluntofta.org/
Unnarydsdagen
Andra onsdagen i juli är det stormarknad i Unnaryd och massor av aktiviteter och kulturupplevelser i hela byn
www.unnaryd.se
Bolmendagen
Sista lördagen i juli är det massor av aktiviteter kring sjön Bolmen och fisket är fritt!
www.bolmensweden.com/jm
På Tiraholms Fisk utanför Unnaryd är det marknad med lokala hantverkare och öppet hus på forskningsstationen
www.tiraholm.se
In to the Woods
En hållbar festival mitt ute i naturen vid Åbygget utanför Unnaryd. Tanken är enkel - härligt häng i skogen några dagar med
olika aktiviteter, dansa, sjunga, skapa, äta, prata, leka och mycket mer. Vi ses i skogen den 5-11 augusti!
www.intothewoods.se
Femsjödagarna
Upptäck naturen, kulturen och historian i Femsjö socken den 24-25 augusti. En folkfest där du kan träffa Elias Fries –
svamparnas Linné www.femsjodagarna.se
Tågdagarna i Landeryd
Tågdagarna i Landeryd är Sveriges största årligen återkommande veterantågsevenemang. Första helgen i september
trafikeras järnvägen runt Landeryd. Marknader, matserveringar och mängder med tåg gör detta till en sann folkfest
www.tagdagarna.se

Invigning av Skateparken med Betongcup och OS kval
Den 7 september i Hylte Skatepark mitt i centrala Hyltebruk.
För mer information följ Hylte Skatepark 2019! På Facebook
Jälluntoftaledens Dag
Infaller i september. Då utgår man från Chalanderska museet i Jälluntofta och går hela sträckan som är 12 km – eller valfri
del. Det går även att parkera bilen vid Ärnarps göl och gå till rastplatsen, där det bland annat serveras korv
http://www.jalluntofta.org/
För fler tips på vad som händer i Hyltebygden – besök Hylte kommuns Evenemangskalender på www.hylte.se
Besök www.visthylte.se för tips på vad du kan äta, bo och uppleva
Följ oss på Facebook och Instagram @visithylte

