
SLÖINGE HEMBYGDSFÖRENING

En tillbakablick på verksamheter 
som fanns i Slöinge samhälle på

1950-talet

Slöingevarvet
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1 KONSUM (idag Antikstället) 
Kooperativa handelsföreningen startade 1905. En 
diversehandel med bl.a. kol, koks, bensin, livsmedel 
och en charkavdeling. I början på 70-talet flyttade 
verksamheten till nuvarande Matöppet.

2 GAMLA HOTELLET
Hotellet byggdes 1903 och hade festlokaler där det 
arrangerades många tillställningar. Där fanns även 
uthyrningsrum för övernattning, taxirörelse och en bio-
graf. Biografen lades ner 1965 när TV:n började komma 
till varje hem och hotellet lades ner 1977. 

3 SADELMAKERI
Albert Andersson och senare hans son Knut tillverk-
ade och reparerade sadlar och seldon. Knut var även 
tapetserare.
(Till höger på bilden sadelmakarens och till vänster 
Gustav Olssons bilverkstad).

4 ROSGATAN
Ellens bageri på Rosgatan 1 var känt för sina goda gif-
flar, småbröd och mandeltårtor. Längre fram på gatan 
fanns två sömmerskor, Olssons bilverkstad, Anderssons 
åkeri och gårdfarihandlaren Ivansson. Samhällets polis 
bodde på Rosgatan 7. I korsningen Rosgatan - Gamla 
Landsvägen fanns Larssons cykelaffär och verkstad.

5 plastmatteväveri
Carl–Assar Johansson hade först motorcykelverkstad 
och senare plastmatteväveri mellan 1954-1970. Det var 
väldigt populärt med plastmattor under 1950-talet.

6 TELEFONSTATIONEN
Telefonin kom till Sverige 1876. Slöinge fick sin första 
telefonstation 1902 som var bemannad dygnet runt. 1961 
automatiserades allt och telefonstationen lades ner.  
I samma hus fanns även sjukkassans kontor.

7 TRÄDGÅRDSGATAN/GAMLA LANDSVÄGEN
På Trädgårdsgatan fanns trädgårdsmästare Calle 
Johansson, damfrisörskan Margit Green och ett ålder-
domshem (vid hyreshusen 19, 21.)
Äldreomsorgen flyttade 1972 till nya fina lokaler nu-
varande Björkhaga. På ängarna hade det tidigare varit 
jordgubbsodling som tillhörde Erik och Edit Johansson 
som även hade en äppelodling, Äppelgården på Gamla 
Landsvägen 8. På Gamla Landsvägen 5 fanns en bensin-
pump.

8 ISAKSSONS SLAKTERI / SIA GLASS
Slakteriet fanns fram till 1959 och sysselsatte många, 
främst Slöingebor. Därefter tog Olof Stenström över 
lokalerna och började med glasstillverkning.
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9 Rörläggningsfirma
Tage Johansson gjorde allt inom VVS.

10 IOGT 
Nykterhetsrörelsen bildades i Slöinge 1887 och huset 
byggdes 1896. Där fanns även ett bibliotek fram till 
slutet av 50-talet. Logen sålde huset 1981 till Inga-Britt 
Tengwall som öppnade ett Lanthandelsmuseum.

11 FURUGATAN / STENLÖSVÄGEN
På Furugatan 9 fanns en stenexportör och i korsningen 
Pilgatan - Stenlösvägen fanns Greens snickeriverkstad 
och en sömmerska i tornvillan på Stenlösvägen.

12 Brandstationen
Mellan åren 1928-1966 fanns brandstationen vid Järn-
vägsgatan. Vid brand fick man ringa till telefonstationen.
Telefonisten i sin tur ringde 3 signaler till frivilliga brand-
männens fasta telefon och satte även på ett larm vid 
brandstationen som tutade. 1966 flyttades den till Skans-
gatan och 1996 tog Falkenbergs räddningstjänst över.

13 TRÄFÖRÄDLINGEN
Grundades av familjen Christiansson. Fabriken öde-
lades av brand 1979 och alla byggnader och trävaror 
brann upp. Verksamheten flyttades då till Lundbyvägen.

14 LANTMANNAFÖRENINGEN
Slöinge Lantmannaförening bildades 1904. Viss verk-
samhet finns fortfarande kvar i byggnaden. Butiken har 
flyttat till Lundbyvägen.

15 MÅNSSONS LANTHANDEL
Här såldes redskap, glas, porslin, hela specerisortimen-
tet och bensin. Där fanns också frysfack under 1950 
talet som Slöingeborna kunde hyra. 

16 Borgströms smedja
Startade 1910. Smidesarbetet omfattade mycket bl.a. 
arbete med skördetröskor och annat som hade med 
smide att göra. Man skodde även hästar.

17 CHARKUTERIAFFÄR
Henningson sålde kött och egentillverkade charkvaror. 
Verksamheten flyttade 1960 till moderna lokaler på 
Bertevägen 3.

18 KONDITORI, MANUFAKTURAFFÄR
Konditori 1950-1970 med goda bakverk och så kunde 
man lyssna på musik från en jukebox. 
Manufakturaffär där man kunde köpa nål, tråd, under-
kläder och fina tyger. De som inte sydde själv kunde 
lämna tyg till duktiga sömmerskor och skräddare i 
samhället.  Damfrisörskan Birgit Anderberg öppnade en 
damfrisering 1957.

19 Skomakeri
Lilly och Edvin Rosén hade både skomakeri och 
skoaffär. Lilly skötte affären och  mycket av inredningen 
finns fortfarande bevarad hos nuvarande ägare.

20 Slöinge Elektriska
Malte Andersson drev firman och installerade allt inom 
elbranschen.



21 Sandfall
I Sandfall fanns en kommunal andelstvättstuga och 
Josefssons stenhuggeri.

22 Skanselids rörläggningsfirma.
Gjorde allt inom installationer av värmesystem och vat-
tenledningar. De grävde brunnar och monterade pumpar.

23 Post
Posten sorterades tidigt på morgonen och samhällsin-
vånarna fick hämta den i postfack. Lantbrevbäraren 
cyklade ut på landsbygden och lämnade dagens post. 
Postutdelning till Ugglarp, Eftra och Asige fick ske med bil.

24 Nya Hotellet
Det byggdes 1924.  Där ordnades fester, bröllop och 
andra evenemang.

25 Järnvägsstationen
Järnvägen kom till Slöinge 1886 och all verksamhet i 
samhället började blomstra. Gods expedierades och 
alla tågresenärer löste sin biljett i luckan för att ta 
tåget söder – eller norrut. Det fanns en stationsbygg-
nad i varje samhälle längs hela västkustbanan, där 
tågen stannade. Passagerartågen slutade att stanna vid 
stationen 1972, och 1981 revs den pampiga byggnaden.  
Tågen slutade gå genom samhället 1994.

26 Kiosk
Kioskrörelsen drevs av Elsa Larsson. Den var 
välsorterad med tidningar, tobak, godis och allt som 
tillhör en kioskverksamhet.

27 Kjellners bageri 
Bageriet låg bakom kiosken och där bakades vetebröd, 
småkakor och goda moccatårtor.

28 WILSONS SPECERI- OCH FÄRGHANDEL
Tillhandahöll allt inom specerihandeln, kosmetika, färg, 
penslar m.m. på Stationsgatan 16.

29 Damfrisörska och barberare
På Stationsgatan 14 hade makarna Selma och Valfrid 
Johansson dam – herrfrisering. 1954 övertog Erik  
Westerberg herrfriseringen.

30 Eftra Sparbank 
Låg på Stationsgatan 12 och blev 1956 Falkenbergs 
sparbank.



31 Slöingeskolan
Falkenbergs äldsta skola som fortfarande är i bruk. Den 
byggdes 1861 och är tillbyggd och renoverad i omgång-
ar. Den är idag en funktionell och modern skola.

32 GÖTEBORGSBANKEN
Ytterligare en bank, denna låg på Stationsgatan 8.

33 Handsk- och strumpfabrik
Fanns på 1950 talet. Tidigare hade här varit 
Fredrikssons snickeriverkstad som bl.a. tillverkade 
likkistor. Adressen var Stationsgatan 6.

34 Monark
Axel Carlsson hade cykel- moped och radioaffär med 
tillhörande verkstad. Där var också en BP-bensinmack.

35 Mejeri
Bildades 1911 som andelsmejeri och var i bruk fram till 
slutet av 50 talet. Där Slöingeborna hämtade sin mjölk 
och grädde.

36 Kyrkan
Byggd byggd 1822 med verksamheter såsom söndags- 
skola för barn, kyrkokör och andra evenemang som 
tillhör svenska kyrkan.



Slöingevarvet
Slöinge är och har varit en jordbruksbygd som började blomstra i 

samband med att järnvägen kom hit 1886.
Den utvecklingen fortsatte under nästan hela 1900-talet. Med 

Slöingevarvet vill vi visa och berätta vad som fanns i samhällets 
centrala delar och dess utkanter på

1950-talet
Rikstvåan gick genom samhället och det var vänstertrafik.

3 Speceriaffärer 3 Banker Handsk- & strumpfabrik
1 Färghandel Post Målare
2 Charkuterier Kiosk Snickare
2 Bagerier 2 Hotell Murare
1 Konditori Möbelsnickare Rörläggare
Fiskhandlare Biograf Skräddare
Skomakeri Fruktodlingar (Äpple, Jordgubbar) Sömmerskor/brodös  
Skoaffär 5 Bensinmackar Berte Qvarn
3 Damfrisörskor 3 Bilverkstäder Maskinstation
1 Barberare Stenindustri Smågrisförmedling
Cykel och radioaffär Busstillverkning Slakteri 
Möbelaffär Plastmatteväveri Mejeri 
Elfirma 2 Smedjor Skola
Gårdfarihandlare 1 Åkeri Fest/dansbana i Oktorp
Lantmannaföreningen Trädgårdsmästare/affär Föreningar

Vi har fokuserat på 1950-talet och beskriver hur det var då. Flera 
verksamheter har flyttat runt i samhället som t.ex. telefonstation,  
bibliotek, brandstation, bank och post, och det fanns många  
arbetstillfällen i samhället med omnejd.

Under 1980-talet började många verksamheter läggas ner. När 
det gäller butiker tog stormarknaderna i städerna över och 
småhantverkare fick dålig lönsamhet. 
Bankerna flyttades från samhället och postverksamheten fort-
satte i livsmedelsbutiken.
Under 2000-talet har företagsutvecklingen
tagit fart i Slöinge igen.

Företagsamheten var stor t.ex. fanns det



SLÖINGE HAR FLER RUNDOR ATT ERBJUDA
LÄS MER I SLÖINGEBOKEN 2016 OM

•  BÄCKAGÅRD-LUNDBY
Där fanns bl.a. Lundbergs möbelaffär, Gunnarssons gravstenshuggeri,  

en mekanisk verkstad och Caltex bensinstation.

•  OKTORP
I Oktorpsskogen fanns en fest/dansbana. I närheten låg Oktorpsgården  

som redan 1896 flyttades till Skansen i Stockholm

•  TOARP–STENSTORP–BERTE
Berte Qvarn är Sveriges äldsta familjeföretag sedan 1569  

och är idag en av de modernaste kvarnarna i landet. 
Swärds gravstenshuggeri låg intill kvarnen. 

På Berte museums hemsida ligger en flik Slöingeboken.  
Där kan du läsa mer. 

www.bertemuseum.se/sv/om-museet/sloinge-forr/
Facebook: Slöinge/Eftra förr och nu 
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