
 

GPS-koordinater 
RT90: 
6378798, 1289948 

 
WGS 84 decimal (lat, lon): 
57.48575, 12.30216 

 
WEREF99  
TM6374671, 338279 

 
WGS 84 (lat, lon): 
N 57° 29.145', 
E 12° 18.130' 

Vägbeskrivning  
Som ni kan se så ligger vi placerade ungefär mitt i 
triangeln Göteborg-Varberg-Borås (var vi har funnits 
hela tiden sedan starten 1970) . Det är i huvudsak via 4 
städer som man lättast kommer till oss.  
 
Från Göteborg:  
Kör cirka 3 mil söderut på E6 (mot Varberg). Sväng av 
där det står Fjärås (avfart/trafikplats 58). När ni kommer 
till Fjärås centrum åk upp till Fjärås Kyrka (belägen 
högst upp på en rullstensås). Från kyrkan kör ni drygt 7 
kilometer mot Sätila. Därefter sväng höger vid stor vit 
skylt "Karlssons Musik". Efter 1,5 kilometer har vi egna 
skyltar. Totalt avstånd från Göteborg: cirka 4,5 mil. 
 
Från Varberg:  
Kör cirka 4 mil norrut på E6 (mot Göteborg). Sväng av 
där det står Fjärås (avfart/trafikplats 58). När ni kommer 
till Fjärås centrum åk upp till Fjärås Kyrka (belägen 
högst upp på en rullstensås). Från kyrkan kör ni drygt 7 
kilometer mot Sätila. Därefter sväng höger vid stor vit 
skylt "Karlssons Musik". Efter 1,5 kilometer har vi egna 
skyltar. Totalt avstånd från Varberg: cirka 5 mil.  
 
Från Borås:  
Kör mot Göteborg. Efter cirka 2 mil ska ni svänga av 
och köra mot Hyssna (avfarten heter Grönkullenmotet). 
När ni kommer till Hyssna ska ni köra till Sätila. När ni 
kommer till Sätila kör mot Fjärås. Cirka 12 kilometer 
efter Sätila ska ni svänga vänster vid stor vit skylt 
"Karlssons Musik". Efter 1,5 kilometer har vi egna 
skyltar. Totalt avstånd från Borås: cirka 5,5 mil. 
 
Från Kinna:  
Kör  genom Kinna mot Skene. När ni kör ut ur Skene ta 
av mot Hyssna. När ni kommer till Hyssna kör mot 
Sätila. När ni kommer till Sätila kör mot Fjärås. Cirka 12 
kilometer efter Sätila ska ni svänga vänster vid stor vit 
skylt "Karlssons Musik". Efter 1,5 kilometer har vi egna 
skyltar. Totalt avstånd från Kinna: cirka 3,5 mil. 

Travel guidance 
As you can see we are situated in the middle of the triangle 
between the cities Gothenburg-Varberg-Borås (where we have 
been since the firm started in 1970). There are mainly 4 ways you 
can drive to us:  
 
From Gothenburg: 
Drive appr. 30 kilometers south on the E6 (towards Varberg). 
Take off the freeway when you see the sign "Fjärås" (turn-off exit 
no. 58). Drive up to the church in the centre of Fjärås. Then drive 
towards Sätila. After 7 kilometers take off to the right when you 
see a big sign "Karlssons Musik". After appr. 1,5 kilometers you 
will see our signs. Total distance from Gothenburg: appr. 45 
kilometers.  
 
From Varberg:  
Drive appr. 40 kilometers north on the E6 (towards Gothenburg). 
Take off the freeway when you see the sign "Fjärås" (turn-off exit 
no. 58) . Drive up to the church in the centre of Fjärås. Then drive 
towards Sätila. After 7 kilometers take off to the right when you 
see a big sign "Karlssons Musik". After appr. 1,5 kilometers you 
will see our signs. Total distance from Varberg: appr. 50 
kilometers.  
 
From Borås:  
Drive towards Göteborg. After appr. 20 kilometers take off the 
freeway at "Grönkullenmotet" and drive towards Hyssna. When 
you come to Hyssna take off to Sätila. When you come to Sätila 
take off to Fjärås. Appr. 12 kilometers from Sätila take off to the 
left when you see a big sign "Karlssons Musik". After appr. 1,5 
kilometers you will see our signs. Total distance from Borås: 
appr. 55 kilometers.  
 
From Kinna:  
Drive through Kinna towards Skene. When you leave Skene take 
off to Hyssna. When you come to Hyssna take off to Sätila. When 
you come to Sätila take off to Fjärås. Appr. 12 kilometers from 
Sätila take off to the left when you see a big sign "Karlssons 
Musik". After appr. 1,5 kilometers you will see our signs. Total 
distance from Kinna: appr. 35 kilometers. 
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