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Ulricehamn idag  
________________________________________________
Välkommen till Ulricehamn och Sjuhäradsbygden.  
Här i Ulricehamn finner du historia, hälsa och 
shopping, och trakten finns också skildrat i både 
litteratur och film.  

Du kan njuta av härliga spaupplevelser, en weekend 
med skidor, en rofylld cykeltur, god mat och bra 
boende. Ulricehamn har också ett brett utbud av 
aktiviteter.  
 
En plats för detta är Folkets Hus på Nygatan 24, som 
är byggt i nationalromantisk stil och invändigt har 
drag av jugend kvar i originalinredning. Lampor och 
pelare kommer från Ulricehamns Kurhotell som revs 
1981. 
Ulricehamns arbetarförenings styrelse tog 1881 
initiativ till att bygga ett hus för möten och nöjen, 
såsom film och teater. 1925 köptes huset av 
Föreningen Folkets Hus med nära koppling till 
arbetarrörelsens organisationer. Namnet 
Föreningshuset behöll byggnaden fram till 1948, då 
det officiella namnbytet blev Folkets Hus. 
Med tiden förföll huset och det fanns planer på att 
riva byggnaden, men en genomgripande renovering 
med ideella insatser 1977-82 räddade byggnaden. Här 
finns idag stadens biograf med den senaste digitala 
tekniken installerad i två salonger – även 3D. I Folkets 
Hus finns också scen för teater, musikevenemang och 
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föreläsningar samt konferenslokaler. 
 
Ulricehamns museum visar under året flera 
konstutställningar med målningar, foto, och hantverk. 
Utställningarna visar verk från lokala talanger blandat 
med konst från Sverige och världen. Museet har öppet 
när det pågår en utställning där.  
 
På höjden öster om Ulricehamn finns Lassalyckan och 
sanatorieskogen som är ett område för idrott, motion 
och friluftsliv i Ulricehamn. Här finns ett tjugotal olika 
aktiviteter och sporter, för motionären såväl som för 
elit, ung som gammal. 
I närheten finns också Ulricehamns Skicenter, en 
alpinanläggning av hög klass. Det finns idag 7 liftar 
och 6 nedfarter med varierad åkning. Moderna 
effektiva snösystem och flera nya snökanoner skapar 
möjligheter för en lång säsong under vinterhalvåret. 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