ALLEMANSRÄTTEN

The right of public access | Das Jedermannsrecht

BRA ATT VETA

Good to know | Gut zu wissen

Allemansrätten ger dig en unik möjlighet att röra dig fritt i den svenska

naturen. Du kan cykla, vandra, åka skidor, plocka blommor och bär, göra
upp eld och till och med tälta ett par nätter utan att fråga om lov. Men
rättigheten kommer också med ett ansvar! Naturen ska användas men
med omsorg och respekt. Grundregeln är inte störa och inte förstöra. Du
får t.ex. inte plocka fridlysta blommor, störa djur i deras hem eller förstöra
naturen.
Inom nationalparker och naturreservat kan speciella regler förekomma
som går över allemansrätten. Det kan vara att det är förbjudet att elda, tälta
på ett område eller att ta med sig hunden. Reglerna finns då på skyltar
inom området. Kom ihåg att vara varsam när du rör dig i skog och mark
och lämna inga spår efter dig.

+46 Sverige/Sweden/Schweden
(0)590 Filipstad
Kommunkontor/Municipal office/Gemeindehaus,
Hantverksgatan 22, Filipstad, 0590-611 00

2022

SOS Alarm / Emergency / Notfall - 112
Polis / Police / Polizei, 114 14

Vård

Health care Centres|Ärztliche Versorgung
Vårdcentral | Clinic | Gesundheitszentrum

Vårdcentralen Filipstad, Vikhyttegatan 14, 010-831 88 01

Tandvård | Dentist

Folktandvården, Älvgatan 11, 010-836 19 20
Frimans tandläkarmottagning, Bronellsgatan 3B, 0590-101 44

Apotek | Pharmacy

Apoteksgruppen, Viktoriagatan 3, Filipstad, 0590-714 65

Sjukvårdsrådgivning | Medical advice | Medizinisch Beratung
www.1177.se/varmland

Kommunikationer

The right of public access gives you a
unique opportunity to freely move around in
the nature of Sweden. You can bike, hike, go
skiing, pick flowers and berries, make a fire
and even tent for a couple of nights without
asking for permission. But the right also
comes with a responsibility! Nature should
be used with care and respect. For example,
you are not allowed to pick protected flowers,
disturb animals in their homes or destroy
nature. The basic rule is Do not disturb and
do not destroy.
In national parks and nature reserves,
special rules can be found that go beyond the
exclusive right. It may be that it is forbidden
to make a fire, camp in some areas or bring
the dog. The rules are then available on signs
in the area. Remember to be careful when you
move in the forest and do not litter.

Das Jedermannsrecht gibt Ihnen die
einzigartige Möglichkeit, sich frei in der
schwedischen Natur zu bewegen. Sie können
Fahrrad fahren, wandern, Ski fahren, Blumen
und Beeren pflücken, Feuer machen und
sogar ein Paar besser campen, ohne nach
einem Gesetz zu fragen. Aber das Recht hat
auch eine Verantwortung! Die Natur sollte
mit Vorsicht und Respekt verwendet werden.
Sie dürfen keine geschützten Blumen
pflücken, Tiere in ihren Häusern stören oder
die Natur zerstören. Die Grundregel ist nicht
störend und zerstört nicht.
In Nationalparks und Naturschutzgebieten
können Sonderregelungen gelten, die die
öffentlichen Rechte betreffen. Es kann
sein, dass es verboten ist zu kochen, in
einem Gebiet zu campen oder den Hund
mitzubringen. Die Regeln gelten dann für
Schilder in der Umgebung. Denken Sie
daran, vorsichtig zu sein, wenn Sie sich im
Wald und auf dem Land bewegen und keine
Spuren hinterlassen.

Communications|Verkehrsverbindungen
Buss|Bus: Värmlandstrafik,

www.varmlandstrafik.se, 0771-32 32 00
Biljetter/bus tickets, försäljningsställe:
Filipstad: Circle K, Lasarettsgatan 1, 0590-104 01,
Lesjöfors: ICA Olas Livs, Stiftelsevägen 4, 0590-301 18

Tåg/Train - SJ www.sj.se

FILIPSTADS TURISTINFORMATION

Tel. +46(0)590-613 54, E-post: turism@filipstad.se
www.visitfilipstad.se

www.visitfilipstad.se
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att träna inför Vasaloppet.
Dessutom finns flera stigar
att cykla och springa på.
I Filipstads kommun
finns många bra fiskevatten
och kanske ett av Sveriges
bättreigösfisken. På flera
ställen längs Daglösen och
Bergslagskanalen finns
ramper där du kan sjösätta
din båt för att snabbt
komma ut för att slå ditt PB.

Trollska miljöer finns
det gott om i Filipstads
Motjärnskommun.
En av de mer
hyttan
välbesökta är Tilas Stoll som
är en gruvingång helt fri
att besöka i naturreservatet
Högbergsfältet. 		
Långban gruvGruvhanteringen är en
Kanske
känner du igen
& kulturby
gammal tradition här och
bröderna Ericson från
har varit en bidragande
Långban, vilka båda satt
faktor till arbetstillfällen i
sin prägel på historien?
flera sekel. Numera är det
Lillebror John Ericson, blev
ett unikt kulturarv som
uppfinnare av propellern
Saxå
gömmer sig på platser
och konstruktör av
som Långban Gruv- och
slagskeppet Monitor medan
kulturby, Nordmarks Gruvstorebror Nils byggde upp
och Mineralmuseum och
SverigesHögbergsfältet
nät av kanaler och
Hornkullens Silvergruva.
järnväg. John vilar nu i det
Brattforsheden med
imponerande mausoleet
dess unika randdelta är ett
på östra kyrkogården i
i
säreget naturområde där du Filipstad.
kan vandra i dagar.
Nils Ferlin, den välkända
Vill du istället paddla
skalden, levde och skrev
Brattforsheden
i
kajak kan du hyra eller ta
om sina dagar i Filipstad
med din egna och sjösätta
och har nu ett gemytligt
i uppkallat
den i Svartälven, utmed
museum
efter
Hornkullens
Silvergruva
älven finns flera rastplatser.
sig. Dessutom
levde Ottilia
Hitta din egen favorit!
Marin sitt liv här som var en
Längd- och
drivande kraft för kvinnlig
i
rullskidåkning gör du
rösträtt.
på Kalhyttan Sport- &
Fritidsarena, här sker
Detta och mycket mer kan
konstsnötillverkning ofta
du uppleva hos oss, varmt
redan i november vilket ger
välkommen!
goda förutsättningar till

Älvst

r
Åk a

Här möts du av doften från
nybakat Wasa knäckebröd
och fängslande idyller som
får dig att njuta lite extra i
under din vistelse!
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Welcome to Filipstad
The scent of freshly baked Wasa
crispbread and OLW potato chips awaits
you here. Here you´re also struck by
captivating idyll that makes you delight a
little extra during your visit.
There are plenty of magical environments
in the municipality of Filipstad. One of
the more popular is Tilas Stoll, which
is a mining entrance completely free to
visit in the nature reserve Högbergsfältet.
Mining is an old tradition here and has
been a contributing factor to jobs for
several centuries. Nowadays it is a unique
cultural heritage that hides in places
such as the Långban Mining and Culture
Village, the Nordmark Mining and
Mineral Museum and the Hornkullens
Silver Mine.
Brattforsheden with its unique delta is a
nature area where you can hike for days.
If you want to kayak instead, you can
rent or bring your own and launch it in
the Svartälven. along the river there are
several resting places, find your own
favorite!
The perfect place to make your cross

country skiing and rollerskiing is at
the Kalhyttan Sport & Leisure Arena,
here snowmaking often takes place
in November, which provides good
conditions for training. In addition, there
are several trails to cycle and run on.
In the municipality of Filipstad there are
many good fishing waters and perhaps
one of Sweden’s better pike-perch fishing.
In several places along Daglösen and
Bergslagskanalen there are ramps where
you can launch your boat to quickly get
out to hit your personal record.
Filipstad is rich of culture and inventing.
In Långban the brothers John and Nils
Ericson grew up. John invented the
propeller and was the engineer of the
battleship Monitor. Whilst brother Nils
was part of Sweden’s network of canals
and railways.
Nils Ferlin, a well-known swedish poet,
lived and wrote about his days in Filipstad
and now has a pleasant museum named
after him.
This and much more you can experience
with us, warm welcome!

Willkommen in Filipstad
Hier erwartet Sie der Duft von frisch
gebackenem Wasa-Knäckebrot
und OLW-Kartoffelchips. Nutzen
Sie die Gelegenheit, um das Wasa
Knäckebrotmuseum zu besuchen und
interessante Geschmacke zu erleben.
Es gibt viele magische Ausflugsziele
in der Gemeinde Filipstad. Einer
der beliebtesten Ziele ist Tilas
Stoll, ein Bergschacht, den Sie im
Naturschutzgebiet Högbergsfältet
kostenlos besuchen können. Der
Bergbau hat in der Gemeinde eine alte
Tradition und trug viele Jahrhunderte
zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei.
Heutzutage ist es ein einzigartiges
Kulturerbe, das sich in Orten wie dem
Bergbau- und Kulturdorf Långban, dem
Bergbaumuseum Nordmark und der
Silbermine Hornkullens wiederfindet.
Brattforsheden mit seinem besonderen
Delta aus der Eiszeit ist ein einzigartiges
Naturgebiet, in dem Sie tagelang
wandern können.
Wenn Sie stattdessen Kajak fahren
möchten, können Sie eins mieten oder
Ihr eigenes mitbringen und es im
Svartälven, in Älvsjöhyttan einsetzen.
Entlang des Flusses gibt es mehrere
Rastplätze. Suchen Sie Ihren eigenen
Favoriten!
Die Kalhyttan Sport & Freizeit Arena

ist der perfekte Ort, um Langlauf und
Rollerski zu betreiben. Die Loipe wird
häufig im November beschneit, was gute
Trainingsbedingungen bietet. Darüber
hinaus gibt es mehrere Wege zum
Mountainbikefahren und Laufen.
In der Gemeinde Filipstad gibt es viele
gute Angelgewässer und vielleicht eines
von Schwedens besten Zandergewässern.
An mehreren Stellen des Daglösenufers
und enlang dem Bergslagskanalen
gibt es Rampen, an denen Sie Ihr Boot
einsetzen können, um schnell aufs
Wasser zu kommen und Ihren eingenen
Angelrekord zu schlagen.
Filipstad hat viel historische Kultur und
Erfinder hervorgebracht. In Långban
sind die Brüder John und Nils Ericson
aufgewachsen. John erfand den Propeller
und war Ingenieur des Schlachtschiffes
Monitor. Der Bruder Nils baute das
schwedische Kanal- und Eisenbahnnetz
auf. John Ericson liegt in seiner letzten
Ruhe im Mausoleum auf dem östlichen
Friedhof in Filipstad.
Nils Ferlin, ein bekannter schwedischer
Dichter, lebte und schrieb über seine
Tage in Filipstad und es gibt heute ein
gemütliches Museum, das nach ihm
benannt ist.
Dies und vieles mehr können Sie bei uns
erleben, herzlich willkommen!
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FILIPSTADS
TURISTINFORMATION
Besöksadress: Viktoriagatan 8, Filipstad

Tel. +46(0)590-613 54

E-post: turism@filipstad.se
www.facebook.com/visitfilipstad

www.visitfilipstad.se

InfoPoint:
Barilla butik & museum, Konsul Lundströms väg 11, Filipstad
Coop Lesjöfors, Bergslagsgatan 70, Lesjöfors
Kalhyttan Sport- & Fritidsarena, Filipstad
OKQ8 Filipstad, Konsul Lundströms väg 2, Filipstad
Saxå Bruk, Saxån Herrgården, Filipstad
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I Filipstad arrangeras allt från en av
Sveriges största marknader till
utställningar och otaliga sportevenemang.
På visitfilipstad.se kan du upptäcka
aktuella evenemang i Filipstads kommun.
In Filipstad you can join various events such as
markets, exhibitions an numerous sporting events.
Discover all the events in Filipstad at visitfilipstad.se
In Filipstad können Sie an verschiedenen
Veranstaltungen wie Märkten, Ausstellungen und
zahlreichen Sportveranstaltungen teilnehmen.
Entdecken Sie Ereignisse in Filipstad unter
visitfilipstad.se
På svenska

In english

Utställningar · Kulturmiljö
Industrihistoria · Guidade visningar
Mineral LAB · Skattjakt · Svens bio
Quiz · Café & restaurang
varmlandsmuseum.se/langban
6

ATT GÖRA
To do | Machen

I Filipstads kommun finns det mycket att
upptäcka och göra. Allt från sportarenor till

museum. Här finns även djupa gruvor så som Tilas
Stoll att besöka eller varför inte vara en del av svensk
kultur i ett besök vid en hembygdsgård.
There is much to discover and do in the municipality of
Filipstad. Everything from sports arenas to museums. There
are also deep mines here, such as Tilas Stoll to visit or why not
be part of Swedish culture during a visit to a folk museum.
In der Gemeinde Filipstad gibt es viel zu entdecken und
zu erleben. Alles von Sportarenen bis zu Museen. Hier gibt
es auch tiefe Minen wie Tilas Stoll, die Sie besuchen können,
oder warum nicht bei einem Besuch in einem Volksmuseum
ein Teil der schwedischen Kultur sein können.

Filipstads Bergslag

Filipstad mines and minerals | Bergbaugebiet Filipstad
Hornkullens Silvergruva (Nykroppa)
070-350 07 71

Vill du besöka en gruva? Då kan du besöka den gamla silvergruvan i
Nykroppa.. Enligt legenden bröts silver redan innan Digerdöden,
omkring år 1350. Med lite fantasi kan du höra släggorna slå under visningen.
Går att besöka året runt. Mer info om gruvan finns på visitfilipstad.se.
At Hornkullens Silver mine you can
experience the old mining culture of
Filipstad.

In der Silbermine Hornkullens
können Sie die alte Bergbaukultur von
Filipstad erleben.
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Högbergsfältet (Persberg)
Gruvfältet rymmer några av Värmlands äldsta gruvor. Här finns cirka 15
större gruvhål och järnmalmsbrytningen började under medeltiden och
pågick fram till 1906. Torskebäcksgruvan var den största och hade ett djup
på 215 m. En spännande upplevelse är att gå in i Tilas Stoll, en horisontell
gruvgång. På Högbergsfältet kan du också se rester av gruvarbetarnas
enkla torp och jordkulor, den sista jordkulan var bebodd ända till 1931.
Perfekt för en dagsutflykt.
Högbergsfältet mining area is located
north of Persberg and is an old mining
field and a nature reserve. A perfect place
for a walk and outdoor picnic.

Berggaugebiet Högbergsfältet
ist eine alte Bergbaugegend und
Naturschutzgebiet nördlich von Persberg.
Ein perfekter Ort für einen Spaziergang
und ein Picknick inmitten der Natur.

Tilas Stoll

Visste du att Filipstad är ett av världens mest mineralrika område?
Did you know that Filipstad is one of the world's most mineral-rich areas?

8

Långban Gruv- och Kulturby
www.varmlandsmuseum.se/langban

En av världens mineralartrikaste platser med en historia som började för
1,8 miljarder år sedan. Här har järnmalm brutits sedan början av 1500-talet
och så sent som på 1970-talet tystnade gruvdriften. Gruvbyn lever däremot
vidare än idag med sina byggnader, mineralsamling, utställningar, vackra
natur och spännande historier i regi av Värmlands Museum. För dig
som besökare finns en uppsjö av aktiviteter som passar stora och små
och möjligheter till god mat och en god natts sömn. Långban är också
födelseort för uppfinnarna John Ericson och Nils Ericson.
Sommaröppet 11 juni - 22 augusti, Öppettider finns på hemsidan.
Långban Mine and Culture Village
shows the history of the mining
management from the beginning of 16th
century until 1970. Here you will also
find a mineral museum. Långban is the
birthplace of the inventor John Ericsson.
Open: June 11th - August 22nd.

Långban-Bergbau und
kulturhistorische Dorf zeigt die Geschichte
des Bergbaus von Anfang des 16
Jahrhunderts bis 1970. Hier finden Sie
auch ein Mineralienmuseum. Långban
ist der Geburtsort des Erfinders John
Ericsson. 11. Juni- 22. August.

Nordmarks Gruv- och Mineralmuseum
Vid Nordmarks hembygdsgård finner du ett gruvmuseum med 700 års
historia av gruv- och järnhanteringen i bygden. Samlingen består av kartor,
fotografier, redskap och maskiner. Här finns också ett mineralmuseum
med alla mineralarter från Nordmarkstrakten och ett representativt urval
från övriga kommunen. Kafé Gruvan i ladan från 1700-talet serverar
ekologisk fika. Öppettider: Sommaröppet 11 juni-21 augusti, onsdag-fredag
10-17, lördag-söndag 13-17. Övriga tider förbokning.
At Nordmarks Mining and Mineral
museum you can see the 700 year
long history of the iron industry in the
community. They also have a museum of
minerals from the area. The café Gruvan
serves coffee and home made cake. Open:
June 13th-August 22nd. Wednesday-Friday
10am-5pm. Saturday-Sunday 1pm-5pm.

In Nordmarks Bergbaumuseum
finden Sie die 700 Jahre alte Geschichte
der Eisenindustrie der Gemeinde. Hier
gibt es auch ein Museum mit Mineralien
aus der Gegend. Das Café Gruvan serviert
Kaffee und ausgemachten Kuchen.
Geöffnet: 12. Juni- 22. August. MittwochFreitag 10am-5pm, Samstag-Sonntag 1pm5pm.

Nordmarksbergs gruvområde
Ungefär 1 km öster om gruvmuseet i Nordmark finns det medeltida
gruvområdet Nordmarksberg. Här finns flertalet monumentala byggnader
kvar från gruvdriften och även flera stora och dramatiska gruvöppningar.
Nordmarksbergs mining area is a
medieval area with monumental buildings
and dramatic mining holes about 1 km
from Nordmark.

Nordmarkbergs Bergbaugebiet
ist eine mittelalterliche Gegend mit
monumentalen Gebäuden und
beeindruckendem Minenschlund, etwa 1
km von Nordmark entfernt.
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SPORT & FRITIDSARENA

ÅRET-RUNT ARENA I VÄRLDSKLASS
FÖR SPORT & FRITID
Kalhyttan är ett modernt sportcenter för bland
annat längdskidåkning, discgolf, mountainbike,
orientering och vandring. Välkommen hit!
A WORLD-CLASS YEAR-AROUND
ARENA FOR SPORTS & LEISURE
Kalhyttan is a modern sports center for cross-country skiing,
disc golf, mountainbike, orienteering and hiking. Welcome!

KALHYTTAN.SE
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KALHYTTAN, 682 91 FILIPSTAD

Sport och fritid

Sport and leisure | Sport und Freizeit
Fritidsbanken
+46 (0)70-257 53 47 | www.fritidsbanken.se/fritidsbank/filipstad

Låna sport-och fritidsutrustning helt gratis i två veckor!
Borrow sports and leisure equipment
for free for two weeks!

Leihen Sie sich zwei Wochen lang
Sport- und Freizeitgeräte aus - kostenlos!

Kalhyttan sport- & fritidsarena
www.kalhyttan.se

Spring eller promenera i
motionsspåren av varierad terräng,
cykla MTB på lederna eller i
teknikbanan, spela discgolf, träna
i utegymmet, åk rullskidor på
asfaltsbanan eller åk längdskidor.
På Kalhyttan kan du aktivera dig
på många sätt. Fri tillgång till
omklädningsrum med dusch och
bastu för dig som är aktiv
på Kalhyttan.
Öppet alla dagar 07-22. Elljusspår är
tänt kvällstid till klockan 21.
Kalhyttan sport and leisure area you
will find exercise trails, MTB trails, an
outdoor gym, a paved track for roller
skating and a discgolf course with 18
holes. In the winter there are top class
cross country ski tracks. Free access to
locker room with shower and sauna for
those who are active at the arena. Open
every day 7am-10pm. Illuminated trails
are lit in the evening until 9 pm.

Outdoor-Sportanlage, eine
asphaltierte Strecke für Rollerskates und
einen Discgolf-Kurs mit 18 Löchern. Im
Winter können Sie hier hervorragend
Langlauf-Ski fahren. Kostenlose
Umkleiden mit Dusche und Saune,
für alle Aktiven und der Sportbereich
ist täglich von 7-22 Uhr geöffnet.
Beleuchtete Loipen sind abends bis 21
Uhr beleuchtet.

Lesjöfors Skidstadion
Passa på att träna när du besöker Lesjöfors. Här kan du exempelvis utöva
slalomåkning, längdskidåkning eller löpning.
Take the opportunity for leisure when
visiting Lesjöfors. Here you can, for
example, practice downhill skiing, crosscountry skiing or running.

Nutzen Sie die Gelegenheit um Sport
zu treiben, wenn Sie Lesjöfors besuchen.
Hier können Sie beispielsweise Slalom
fahren, Langlaufen oder Laufen.

Saxå Golfbana
+ 46 (0)590-240 70 | www.saxagk.se

En av Mellansveriges vackraste golfbanor intill sjön Saxen i Saxå längst
med rv. 63 mellan Filipstad och Hällefors. Bankaraktär: kuperad skogs- och
parkbana. 18 hål.
One of the most beautiful golf
courses in Värmland next to the lake
Saxen in Saxå. Along the road 63
between Filipstad and Hällefors. 18 holes.

Eine der schönsten Golfanlagen
in Värmland neben dem Saxen-See in
Saxå. Er liegt an der Straße 63 zwischen
Filipstad und Hällefors. 18 Löcher.
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Spångbergshallen
+ 46 (0)590-611 00

Här finns sporthall och möjligheten till att ta en bowlingmatch med vänner
och familj. Vid bowlingen finns även servering. Bowlingen är stängd under
juni och juli.
In the hall there is opportunity for
all kind of sports. Downstairs there´s
a bowling hall, so take the opportunity
and play with family and friends, here´s
also a plain serving. The bowling is open
August-May.

In Spångbergs-Sporthalle gibt es
Gelegenheit für alle Arten von Sport.
Unter anderen gibt es eine Bowlinghalle,
nutzen Sie die Gelegenheit und spielen
Sie mit Familie und Freunden. Hier
gibt es auch einfache Verköstigung. Die
Bowlingbahn ist von August bis Mai
geöffnet.

Tennis
+46 (0)590-150 28

I Filipstad kan du spela tennis året om. Storbrohallen har 2 banor inomhus
och vid natursköna Blidbacka finns 2 grusbanor som är öppna under
sommartid. Biljett till Storbrohallen finns att köpa på OKQ8 Filipstad och
biljetter till utebanorna finns att köpa på turistinformationen. Dessutom
finns utomhusbana i Nykroppa, Bernsnäsvägen 5.
Play tennis all year around. At
Storbrohallen in the winter and at
Blidbacka and Nykroppa, Bernsnäsvägen 5,
outdoor course in the summer.

Hier können Sie das ganze Jahr
über Tennis spielen. Im Winter in
den Storbrohallen und im Sommer in
Blidbacka und Nykroppa, Bernsvägen 5,
in der Außenanlage.

Wasahallen
+ 46 (0)590-611 00

Besök en hemmamatch i ishockey eller ta med skridskor till allmänhetens
åkning under vinterhalvåret. Utanför hallen finns även en bandyplan och
boulebana.
Visit an ice hockey home game or
bring ice skates to the public riding
during the winter. Outside the hall there
is also a bandy and boules court.

Besuchen Sie ein Heimspiel der
Eishockeymanschaft oder nehmen Sie
Ihre Schlittschuhe mit zur Eislaufbahn
Wasahallen zum öffentlichen
Schlittschuhlaufen. Außerhalb der
Wasahallen befindet sich auch ein
Bandyspielfeld und Bouleplatz.

Padel
I Filipstad kan du spela padel året om. Filipstad Padel har två
inomhusbanor i Storbrohallen. Padelten Filipstad har flera inomhusbanor
på Parkvägen 4, Filipstad. Boka padel via matchi.se.
Play padel all year around. Filipstad
Padel has two indoor courses at
Storbrohallen, and Padelten
Padelten Filipstad has several indoor
courses in their own padel club at
Parkvägen 4.
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Sie können das ganze Jahr über Padel
spielen. Filipstad Padel hat zwei Kurse in
Storbrohallen, und
Padelten Filipstad hat mehrere IndoorKurse in seinem eigenen Padel-Club am
Parkvägen 4.

Motjärnshyttan 2022
Lördag

16 juli
kl. 15:00

Lördag

28 maj
kl. 15:00

Motjärnshyttans Järnvägsmagasin
Förbokning: MajBritt 070-537 28 57
Inträde 150:-, kaffe ingår, fri parkering
Väg 246 mellan Filipstad-Hagfors
Välkomna! Motjärnshyttans kulturförening

Filipstads
församling

Vad gör vi? Var finns vi?

Välkomna att besöka oss!

svenskakyrkan.se/filipstad
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NATUR & OUTDOOR

Nature and Outdoor | Natur und Outdoor
Naturupplevelser finns det gott om i
Filipstads kommun. Bara ett stenkast från

stadskärnan kan du fiska regnbågslax, gös och stor
gädda. Cykel-, vandring- och kajakturer väntar runt
hörnet, som var och en bjuder på sin alldeles egna
unicitet. Några tips är att se hur istiden format
Brattforshedens natur och vandra på speciella
sanddyner, hyra eller ta med sin kajak till Svartälven
med dess trollska omgivning eller åka båt på
Bergslagskanalen.
There are plenty of natural experiences in the municipality
of Filipstad. Just a stone’s throw from the city center you can
fish rainbow, salmon, pike-perch and large pike. There are
plenty of cycling, hiking and kayaking tours, each offering its
own uniqueness. Some tips are to see how the ice age shaped
Brattforshedens nature and hike on special dunes, rent or bring
your kayak to Svartälven with its enchanting surroundings or
drive with a boat on the Bergslagskanalen.
In der Gemeinde Filipstad gibt es viele Naturerlebnisse.
Nur einen Steinwurf vom Stadtzentrum entfernt können Sie
Regenbogen, Lachs, Zander und großen Hecht fischen.
Es gibt viele Rad-, Wander- und Kajaktouren, von denen jede
ihre eigene Einzigartigkeit bietet.

Cykla | Biking | Fahrrad
Biking Värmland
Värmlands Biking leder är kvalitetssäkrade cykelleder som går genom
varierad natur och terräng som passar både den tekniske cyklisten,
konditionsfreaket och motionsåkaren. I Filipstad finns 6 leder. Dessa ligger
i Persberg, vid Hennickehammars Herrgård och på Kalhyttan sport- &
fritidsarena. Läs mer på bikingvarmland.com
Värmlands Biking trails are qualityassured cycling trails that go through
varied nature and terrain that suits both
the technical cyclist, the fitness lover
and the exerciser.In Filipstad there are
6 trails. These are located in Persberg,
by Hennickehammars Herrgård and at
Kalhyttan sports & leisure arena.
Read more at bikingvarmland.com
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Värmlands Radwege sind
qualitätsgesicherte Radwege, die durch
abwechslungsreiche Natur und Gelände
führen, das sowohl für den technischen
Radfahrer, den Fitnessliebhaber als auch
für den Trainierenden geeignet ist. In
Filipstad gibt es 6 Loipen. Diese befinden
sich in Persberg, bei Hennickehammars
Herrgård und in der Sport- und
reizeitarena Kalhyttan. Lesen Sie mehr
unter bikingvarmland.com

Fiske

Go fishing | Fischen
Prova fiskelyckan

i ett rikt urval av vattendrag och
sjöar runt om i hela kommunen.
Nästintill alla fiskevatten kräver
att du har fiskekort. Fiskekort kan
du köpa på OKQ8 Filipstad och
under juni-augusti på Filipstads
turistinformation.
Turistfiskekort - Vi erbjuder ett turistfiskekort som inkluderar 46 sjöar i
kommunen för 1 dag eller 1 vecka. Du kan läsa mer om fiskekortet och
köpa det på www.visitfilipstad.se och på Filipstads turistinformation.
Mer information www.visitfilipstad.se
In a rich selection of streams and
lakes around the entire municipality.
Almost all fishing waters require you to
have a fishing license. Fishing licenses
can be bought at OKQ8 Filipstad and
during June-August at Filipstad Tourist
Information.
Tourist Fishing Card - We offer a tourist
fishing license that includes 46 lakes in
the municipality for 1 day or 1 week. You
can read more about the fishing license
and buy it at www.visitfilipstad.se and
at Filipstad's tourist information. Here
you will find lakes where you can fish
for perch, pike, pike-perch and trout. Do
you prefer to fish rainbow trout there are
some put and take lakes in the area.
More information www.visitfilipstad.
se/en

In der gesamten Gemeinde stehen
Ihnen zahlreiche unterschiedliche
Ströme und Seen zum Fischen
zur Verfügung. Bei beinahe allen
Fischereigewässern benötigen Sie einen
Angelschein. Angelscheine können
bei der Tankstelle OKQ8 Filipstad und
von Juni bis August in der Filipstad
Touristinformation gekauft werden.
Angelschein für Touristen - Wir bieten
einen Angelschein für Touristen an,
der für einen Tag oder eine Woche
an 46 Seen der Gemeinde gilt. Auf
www.visitfilipstad.se und bei der
Touristeninformation von Filipstad
erfahren Sie mehr über den Angelschein,
und wie Sie ihn erwerben können. Hier
finden Sie Seen, in denen Sie Barsche,
Hechte und Forellen fischen können. Sie
können auch Regenbogenfische in den
Seen angeln.
Weitere Informationen
www.visitfilipstad.se/en

HORNKULLENS SILVERGRUVOR
ÖPPET MED GUIDNING & SERVERING:
Juli-Augusti, lördagar & söndagar kl. 14-17
Vuxna 30:-, barn gratis
…eller ströva på egen hand april-oktober

ETT SPÄNNANDE
BESÖKSMÅL FÖR ALLA!

GUIDNING FÖR GRUPPER:
Kontakta Kerstin Chrunak, 070-350 07 71
Vägbeskrivning: Sväng in i Nykroppa från väg 26,
efter 1,5 km skylt till vänster. Följ grusvägen!
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Vandra

Hike | Wanderung
Brattforsheden

Inom naturvårdsområdet finns
många olika leder i varierande natur
och miljö.

Fotleden (Lesjöfors)

En lätt vandringsled på 7,5 km med
blandat underlag från stig till grus
och asfalterad väg.

Granbergsleden (Rämmen)

Startar vid Bosjön och är 11,5 km
längs med gamla stigar och
vägar. Längs med leden finns
torplämningar.

Hälsans stig (Filipstad)

En stadsnära slinga på 5 km som tar
dig igenom flera av sevärdheterna i
centrala Filipstad.

Igelhöjden (Älvsjöhyttan)

5 km lång led i området där den
gamla finnmarksbyn Igelhöjden
fanns.

Lövåsleden (Älvsjöhyttan)

En medelsvår led på 10 km genom
torpruiner och fin natur.

Trollstigen (Lesjöfors)

En 3 km lång led för stora och små.
Leden är utsmyckad med tomtar och
troll som bor i skogen.

Rämsbergsleden (Rämmen)

5 km lång led som tar dig runt
Rämsbergs Gruvby.

Kroppaslingan (Nykroppa)

10 km lång led förbi Hornkullens
Silvergruvor.

Leder i Nordmarkshyttan

Gruvleden: 5 km, Kalkrundan:
7 km, Älvrundan: 3 km Start vid
hembygdsgården.
Mer detaljerad information
om lederna hittar du på
www.visitfilipstad.se

Klintleden (Lesjöfors)

Find more information about the
trails on www.visitfilipstad.se/en

Kopparleden (Lesjöfors)

Weitere Informationen zu den
Strecken finden Sie unter
www.visitfilipstad.se/en

6,3 km lång led med enkel terräng
förutom första km som lutar uppför.
Omväxlande terräng med stark
kupering. Leden är 10,5 km lång och
passerar den gamla koppargruvan.

Kanot

Canoe | Kanufahren
+46 (0)70-60 66 22

Hyr kanot av skolidrottsföreningen på Spångbergsgymnasiet och paddla i
sjösystemen runt om Filipstad. Kartor och information om leder finns på
turistinformationen. Kanoten går att få utkörd.
Rent a canoe and paddle in the lakes
in the area of Filipstad. You can get the
canoe transported.
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Mieten Sie sich an den Seen im
Umkreis von Filipstad ein Kanu und
ein Paddel. Sie können sich das Kanu
bringen lassen.

MUSEUM
Barilla/Wasa Knäckebrödsmuseum och fabriksförsäljning
+46 (0)590-182 82 | www.wasabrod.se/butik-museum

I Filipstad har det bakats knäckebröd sedan 1931 och här kan du vandra
genom historien i knäckebrödsmuséet. I fabriksbutiken kan du handla
knäckebröd och Barilla pastaprodukter. Det finns också en kaffehörna med
lättare fika. Se öppettider på hemsidan.
At Barilla/Wasa Swedish rye bread
museum and factory outlet store you will
learn the history about the world wide
company and buy products. Opening
hours are available on their website.

Im Barilla-Museum können Sie ab
Werk kaufen und erfahren etwas über die
Geschichte des globalen Unternehmens.
Sie können auch Waren im Outlet-Store
kaufen. Die Öffnungszeiten sind auf
ihrer Website verfügbar.

Lesjöfors Museum

+46 (0)590-311 22 | www.lesjoforsmuseum.com.

Muséet speglar bruket och samhällets mer än 300-åriga historia. Här kan
du se historien från hemmet, Folkets hus, Bandyns betydelse i Lesjöfors till
maskinparken från bruket och hur de anställda arbetade och slet. 1996 var
museet nominerat till Europas bästa museum. Olika öppettider under året,
se aktuella tider på www.lesjoforsmuseum.com.
A museum that reflects the 300 year
history of the community. See how a home
looked like and the factory wich was and
still is the heart of Lesjöfors. The museum
has been nominated to Europes best
museum. Opening hours see
www.lesjoforsmuseum.com

Ein Museum, in denen Sie die
300jährige Geschichte der Gemeinde
erleben. Erfahren Sie, wie früher die
Häuser und die Fabrik im Herzen von
Lesjöfers aussahen. Das Museum wurde
zum besten Museum Europas nominiert.
Geöggnet www.lesjoforsmuseum.com

Museet Kvarnen & Ferlinmuseet

+46 (0)590-151 98 | www.ferlinmuseum.se

Den gamla kvarnen på Hötorget i Filipstad är från 1600-talet och är idag ett
galleri och museum med lokala och nationella utställare. På övervåningen
finns Ferlinmuseet, en permanent utställning som visar poeten Nils Ferlins
livshistoria. Öppet: Tisdag-söndag kl. 12-16.
The museum Kvarnen is located at
Hötorget in Filipstad and is a gallery
that exhibits local and national artists.
Upstairs you will also find the museum
of the poet Nils Ferlin. Open: TuesdaySunday 12 am-4 pm.

Das Kvarnen-Museum befindet sich
in Hötorget in Filipstad und verfügt
über eine Gallerie, in der lokale und
nationale Künstler ausgestellt werden.
Hier befindet sich auch das Museum
des Dichters Nils Ferlin im ersten Stock.
Geöffnet: Dienstag-Sonntag, 12 am-4 pm.
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Museum i Rämmen
+46 (0)590-320 52

Här kan du resa i tiden vid ett besök i skolmuseet eller se Rämmens
Herrgård med Tegnérrummet tillägnat poeten Esaias Tegnér. Bokas efter
överenskommelse.
Here you can travel in time during
a visit to the school museum or the
Rämens manor with a room dedicated
the poet Tegnér. Book in advance.

Hier können Sie eine Zeitreise
unternehmen, während Sie das
Schulmuseum oder das RämensHerrenhaus mit einem Raum, der dem
Dichter Tegnér gewidmet ist, besuchen.
Anmeldung eforderlich.

Nordmarks Gruv- & Mineralmuseum
+46 (0)70-368 59 09 |

www.hembygd.se/nordmark

Ett unikt och vackert mineralmuseum
med ca. 200 mineraler från Nordmark
och övriga världen.
Sommaröppet 11 juni-21 augusti,
övrig tid enligt överenskommelse.

A unique and beautiful mineral
museum with approx. 200 minerals
from Nordmark and the rest of the world.
Summer open 12th June-22th August,
other time agreement.
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Ein einzigartiges und schönes
Mineralienmuseum mit rund 200
Mineralien aus der Region und dem Rest
der Welt. Geöffnet 12. Juni- 22. August,
andere Zeiten nach Vereinbarung.

Mineralmuseum•Gruvmuseum•Hembygdsgård
Vandringsleder•Ekologiskt Kafé m. smak av naturen
Butik: mineraler, hantverk, gruvlitteratur, tunnbröd

Nordmarks gruvmuseum
& hembygdsgård
Sommaröppet: 12/6-22/8
tfn:0730673636
www.hembygd.se/nordmark

SEVÄRDHETER

Tourist attractions | Sehenswürdigkeiten
Upptäck fler sevärdheter på visitfilipstad.se | Discover more sights on visitfilipstad.se

Artscape Värmland, The white moose project
Artscape var i Värmland 2017 och nu finns en fantastisk väggmålning att
beskåda i Filipstad. Från riksväg 63 i riktning mot Persberg ser du den
gigantiska målningen ”Slowing down” av konstnären Yash. I tunneln mellan
Temia och Gallerian Näktergalen finns också ett modernt porträtt av Nils
Ferlin.
Artscape Värmland took place in
the summer of 2017 and now you can
see this amazing and gigantic painting
along the road 63 who passes through
Filipstad.

Im Sommer 2017 fand in Värmland
Artscape statt und heute können Sie die
großartigen und riesigen Bilder entlang
der Straße 63 finden, die durch Filipstad
führt.
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Bio Filipstad

+46 (0)70-271 61 37 | www.filipstadsfolketshus.se/biograf/

På Folkan bio Filipstad kan du se de senaste filmerna. Aktuellt program
finner du online.
At Folkets Hus in Filipstad you will
find the movie theater that is showing
the latest movies.

Im Folkets Hus in Filipstad gibt es
ein Kino, das die neusten Filme zeigt.

Ferlinstatyn
Skalden Nils Ferlin växte upp i Filipstad och sitter numera på en parkbänk
invid Skillerälven på Stora Torget i Filipstad. Statyn uppfördes 1975, är av
brons och skapad av skulptören KG Bejemark.
The statue of the poet Nils Ferlin is
located at the main square in Filipstad.

Die Statue des Dichters Nils Ferlin
befindet sich im Zentrum von Filipstad.

Gunde Johansson statyn
Spelemannen/trubaduren Gunde Johansson har förärats en staty i
stadsparken i Filipstad. Skulptör är Henry Kortenoeven.
The statue of the troubadour Gunde
Johansson is located next to Skillerälven
and Monitorholmen in the centre of
Filipstad.

Die Statue des Minnesängers
Gunde Johannson befindet sich neben
Skillerälven und Monitorholmen im
Stadtzentrum von Filipstad.

John Ericssons Mausoleum

Gravkapellet invigdes 31 juli 1895. Ritat av Göteborgsarkitekterna Hans
Hedlund och Yngve Rasmusson. Mausoleet ligger vid östra kyrkogården.
The inauguration of the John
Ericsson Mausoleum took place in 1895
and you will find the mausoleum at
cemetery in Filipstad.

Die Einweihung des John Ericsson
Mausoleums fand 1895 statt und der
Erfinder wurde auf schwedischem Boden
begraben.

Klinten
+46 (0)73-980 17 48 | www.karinfryxell.se

Besök sagofigurerna Sotlugg & Linlugg och andra spännande dockor.
Visas efter överenskommelse.
At Klinten you can visit the fairy tale
characters Sotlugg and Linlugg. Book in
advance.

In Klinten können Sie die
Märchenfiguren Sotlugg und Linlugg
besuchen. Im Voraus buchen.

Möjligheternas trädgård
Vackert parkområde där du kan strosa runt eller sitta och njuta på bryggan i
Skillerälven. Trädgården är handikappanpassad.
A beautifully arranged park in the
centre of Filipstad. Perfect for a walk.
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Ein wunderschön angelegter Park im
Zentrum von Filipstad. Hervorragend für
einen Spaziergang geeignet.

OLW Snacksbutiken

Viktoriagatan 5, olw.se/snacksbutiken

Snacksbutiken är en oas av snacks. Här kan man bland annat köpa större
delen av OLWs sortiment. Varför inte även passa på att lära sig allt om cheez
doodles® historia och få veta mer om hur chips produceras i OLW:s fabrik,
vilken bara ligger några kilometer bort. Öppettider finns på deras webbsida.
OLW’s Snack shop is an oasis of
snacks. Opening hours are available on
their website.			

Der Snack-Shop ist eine Oase der
Snacks. Die Öffnungszeiten sind auf
ihrer Website verfügbar.

Storbrohyttan
MUNKEBERG, FILIPSTAD +46 (0)590-140 28

Vid Lersjöns utlopp i Skillerälven och
Munkebergs hembygdsgård ligger en
av de ståtligaste hyttorna i Värmland
från början av 1590-talet, och en av
fåtal hyttor med komplett maskinpark.
Visas efter överenskommelse.
Storbro foundry - The foundry at
the lake Lersjön was one of the many
foundries that manufactured iron. One
of a few iron ore mills with complete
machinery. Book in advance.

Storbro-Gießerei: Die Gießerei
am See Lersjön war eine der vielen
Eisengießereien der Gegend. Eine der
wenigen Eisenerzmühlen mit vollständig
erhaltener Maschinerie. Im Voraus
buchen.

Sveriges minsta turistbyrå i Rämmen
Öppen dygnet runt från 1 maj-30 september med självbetjäning. Här finns
kartor och annan information om sevärdheter i närområdet.
The Smallest tourist information
in Sweden you will find in Rämmen. It
is open May-September and have selfservice.

Die kleinste
Touristeninformationsstelle in Schweden
finden Sie in Rämmen. Sie ist halbtags
nur zwischen Mai und September
geöffnet.

Utsiktstorn på Storhöjden
+46 (0)793-40 44 03

Besök vårt vackra Utsiktstorn intill Big Hill Lodge med förtrollande
utsikt över de Värmländska skogarna och sjöarna. Här finns också en
unik restaurang, bar och café i anslutning till tornet. Ät, drick och njut på
Storhöjden!
Visit the viewpoint at Storhöjden
next to Big Hill Lodge. See Filipstad from
above from the tower and eat something
at the café.

Besuchen Sie den Aussichtspunkt bei
Storhöjden, neben der Big Hill Lodge.
Hier können Sie aus dem Turm Filipstad
von oben sehen und im Café etwas zu
sich nehmen.

Älvsjöhyttans hästjärnväg
Sveriges första järnvägar byggdes runt 1850 och vagnarna drogs av hästar. I
Älvsjöhyttan finna delar av en sådan järnväg kvar. Hästjärnvägens dag firas
vanligtvis i juli.
In Älvsjöhyttan you can find
remainings of the old railway where
horses were those who pulled the
wagons.

In Älvsjöhyttan finden Sie die
Überreste der alten Eisenbahn, bei
der die Wagons von Pferden gezogen
wurden.

21

BYGDEGÅRDAR

Local museum | Heimatmuseum
Brattfors hembygdsgård
+46 (0)73-383 94 31

Museum med hushållsredskap och historiska bilder från Brattfors. Här kan
du även avnjuta olika tillställningar med mat-tema.
Museum with household utensils
and historical pictures from Brattfors.
Here you can also enjoy various foodthemed events.

Museum mit Haushaltsgegenständen
und historischen Bildern aus Brattfors.
Hier können Sie auch verschiedene
Veranstaltungen zum Thema Essen
besuchen.

Breviks hembygdsgård
+46 (0)76-112 54 22

Här finns ett bygdemuseum som visar Nykroppabornas dåtida liv.
Snickerier, textil, jordbruk och industri.
Here is a countryside museum that
shows the new life of the Nykroppa
farmers. Joinery, textile, agriculture and
industry.

Hier gibt es ein Heimatmuseum,
welches das frühere Leben der
Einwohner Nykroppas zeigt. Tischlerei,
Textil, Landwirtschaft und Industrie.

Gåsborns hembygdsgård
+46 (0)590-230 29

Lär dig mer om Värmlands östligaste socken. Här finns Värmlands bäst
bevarade bergsmansby och även ett bygdegårdsmuseum.
Learn more about Värmland’s
easternmost parish. Here you will find
Värmland’s best preserved mining village
and also a village farm museum.

Erfahren Sie mehr über die
östlichste Gemeinde von Värmland.
Hier gibt es das am besten erhaltene
Bergbaudorf von Värmland sowie ein
Heimatmuseum.

Munkebergs hembygdsgård
+46 (0)590-140 28

Hyr festlokalen Logen, se Bergsmansgården som visar ett bergsmanshem
och högreståndsmiljöer med bland annat John Ericssons vagga, eller varför
inte uppleva Storbrohyttan!
Rent the party room Logen, see
Bergman’s homes and high-standing
environments or why not experience
Storbrohyttan! There is also John
Ericsson’s cradle.

Mieten Sie Logen zum Feste feiern,
sehen Sie sich die Bergarbeiterhäuser
und die höherer Stände an oder erleben
Sie Storbrohyttan! Hier gibt es auch John
Ericssons Wiege.

Välkommen till Munkeberg och Storbrohyttan
• Tullhusets Café och Hantverk
Försäljning av hantverk, kaffe,
dricka, glass och våfﬂor
• Uthyrning av Logen
• Visning av Bergsmansgård och
Storbrohyttan

Info och bokning: 0590-140 28
www.hembygd.se/filipstad

Filipstads Hembygdsförening vid Munkeberg i Filipstad
22

Nordmarks hembygdsgård
+46 (0)70-661 25 39

1700-tals parstuga med tidstypisk interiör och bössmedja från 1700-talet.
Utställning med foton på människor från Nordmark i äldre tider och digitalt
släktforskningsarkiv med ca 19 000 namn. Avnjut ekologiskt fika i gammal
timmerlada. Tunnbröd, hantverk och gruvlitteratur säljes.
See the history of the mining
industry and enjoy a fantastic coffee
time. Here are many beautiful buildings
with both mineral collections and
industrial memories.

Sehen Sie sich die Geschichte
des Bergbaus an und genießen Sie
ein schönes Kaffepäuschen. Hier gibt
es viele schöne Gebäude mit sowohl
Mineraliensammlungen als auch alter
Industrie.

Paradishyttans bygdegård
+46 (0)76-348 48 27

Kanske vill du se Filipstad kommuns minsta museum? Dessutom kan du
här få lära dig mer om det mystiska Bondböneriket.
Maybe you want to see Filipstad
municipality’s smallest museum? Also,
here you can learn more about the
mysterious ”Bondböneriket”.

Bergsmansgården, Filipstad

Vielleicht möchten Sie das kleinste
Museum der Gemeinde Filipstad
anschauen? Hier erfahren Sie mehr über
das mysteriöse ”Bondböneriket”.

Nordmarks hembygdsgård

Breviks hembygdsgård

Rämmens hembygdsgård
+46 (0)73-758 79 53

Varje år arrangeras här en hemygdsfest som ingår i Rämmendagarna. I år
är det 10årsjubileum. Här kan du även resa i tiden vid ett besök i skolmuseet
eller se Rämens Herrgård med Tegnérrummet. Under juli finns ett café
öppet, lördagar och söndagar 12-16.
Here you can travel in time during
a visit to the school museum or see
Rämens Herrgård with the drawing
room.
In July, a café is open, Saturdays and
Sundays 12pm-4pm.

Hier können Sie während eines
Besuchs im Schulmuseum eine Zeitreise
erleben oder Rämens Herrgård mit dem
Salon Tegnérrummet anschauen.
Im Juli hat ein Café an den
Wochenenden von 12 bis 16 Uhr geöffnet.
23

MAT & DRYCK

Food and drink | Essen und trinken

Lockar en kulinarisk upplevelse?

I Filipstad serveras många olika smaker med
storslagna vyer. Njut av en rykande kopp java vid
något av våra sjönära caféer eller bli uppdukad en
exotisk viltmåltid med milsvid utsikt och härliga
omgivningar.
Are you looking for a culinary experience? In Filipstad
many different flavors are served with magnificent views.
Enjoy a smoking cup of java at one of our lakeside cafes or an
exotic meal of Swedish game whilst overlooking the variegated
surrondings.
Suchen Sie ein kulinarisches Erlebnis? In Filipstad werden
viele verschiedene Gerichte mit herrlichem Ausblick serviert.
Genießen Sie eine rauchende Tasse Kaffe in einem unserer
Cafés am See oder eine exotische Mahlzeit mit schwedischem
Wild, während Sie die abwechslungsreiche Umgebung
überblicken.

RESTAURANG | UTSIKTSTORN | STUGOR| STÄLLPLATSER

SMAKA PÅ VÄRMLÄNDSK
NATUR
Big Hill Lodge är en familjeägd restaurang, bar och café,
belägen på toppen av vackra Storhöjden strax utanför
Filipstad. Till milsvid utsikt serverar vi en välsmakande
meny med inspiration hämtad från skogens rika skafferi.

STORHÖJDEN 1 | FILIPSTAD | 0793- 40 44 03
WWW.BIGhILLLODGE.SE
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Restaurang

Café

Restaurant

Big Hill Lodge

Big Hill Lodge

079-340 44 03
Storhöjden 1, Filipstad

Storhöjden 1, Filipstad,
079-340 44 03

Café Huset

Stora Torget 4B, Filipstad,
0590-123 52

Zoolbos

Drottninggatan 3C,
Filipstad,
076-595 88 85

Café Stationshuset
Bergslagsgatan 87,
Lesjöfors, 0590-300 10

Gammelkroppa
Skogsskola &
Konferens

Grill & Pizzeria
Lesjöfors Grill &
pizzeria

Gammelkroppa
Skogsskola, Filipstad.
Endast förbeställning
0590-910 10

Hennickehammars
Herrgård
Hennickehammars
Herrgård, Filipstad,
0590-60 85 00

Hotell Hertig Karl Bistro
Drottninggatan 6,
Filipstad, 0590-60 77 77

Sommaröppet
Open in summer
Sommer Stunden

Bjurbäckens
Slusscafé

Bjurbäckens slussar,
Bjurbäcken, 072-238 43 00

Café Gruvan

Nordmarks hembygdsgård,
Nordmark, 073-067 36 36

Café Tullhuset

Storbrovägen 35, Filipstad,
0590-140 28

Pizzeria Babylon

Ferlin kiosken

Bergslagstorget 3,
Filipstad, 0590-715 00

(glasskiosk)
Lilltorget, Filipstad

Pizzeria La Strada

Saxå Golfrestaurang

Tegnérgatan 1, Filipstad,
0590-103 20

Pizzeria Palermo

Scheélegatan 2, Filipstad,
0590-100 40

Prästbäcksrasta

Restaurang Köket

Toppgrillen

Viktoriagatan 7, Filipstad,
0590-717 00

Season open
Saison Stunden

Bergslagsgatan 71,
Lesjöfors, 0590-300 03

New Asia Restaurant
Kungsgatan 10, Filipstad,
0590-711 00

Säsongsöppet

Prästbäcken, 680 90
Nykroppa, 0590-413 88

Saxå Golfklubb,
0590-240 70
Vinteröppet
Open in winter
Winter geöffnet

Vikings Café
Kalhyttan

Kalhyttan Skidstadion,
Filipstad, 072-399 30 95

Dammtjärns rastplats.
Riksväg 63, Filipstad,
070-525 82 13

Saxå Bruk

Saxån, Filipstad,
0590-240 85

CAFÉ & RESTAURANG

i skön atmosfär vid Stora Torget i Filipstad.
Med stort utbud och fullständiga rättigheter

Lunch – ﬁka – uteservering – bageri – konditori
Öppettider, besök Cafehuset.se
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SHOPPING

Shopping | Einkaufen

Här finner du det mesta du behöver under
ditt besök. Allt från snygga glasögon till det senaste
klädmodet, ett rikt urval, dessutom med personlig
service. Ta en paus från allt som måste göras under
dagen och unna dig att strosa runt längst de mysiga
småhusen och butikerna.
Here you will find everything you need during your visit.
Everything from stylish glasses to the latest clothing fashion,
a rich selection, plus personalized service. Take a break from
everything that has to be done during the day and treat yourself to
stroll around the cozy little houses and shops.
Hier finden Sie alles, was Sie während Ihres Besuchs
benötigen. Von stilvollen Gläsern bis zu den neuesten
Kleidungsmoden in einer reichen Auswahl und mit
persönlichem Service. Machen Sie eine Pause von allem, was
tagsüber zu tun ist, und gönnen Sie sich einen Spaziergang
durch die gemütlichen kleinen Häuser und Geschäft eder Stadt.
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Här kan du köpa en stor del av
OLW:s sortiment och lära dig allt
om cheez doodles® historia.
Butiken ligger på Viktoriagatan 5
i Filipstad.

Välkommen till Filipstad!
Knäckebrödsmuseum och fabriksförsäljning

av Wasa- och Barillaprodukter.

Hos oss kan Ni handla knäckebröd och pastaprodukter
och samtidigt vandra genom vår historia.
Vi finns på Konsul Lundströms väg 11 i Filipstad!
För öppettider besök vår hemsida

www.wasa.com

För mer information ring 0590-182 82

@wasabutiken
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Hotell Hertig Karl - Bistro

Shopping
I Filipstad kan du bland annat shoppa i våra fabriksbutiker och personliga modeoch inredningsbutiker. Runt om i kommunen finns även flera secondhand- och
antikbutiker med fint utbud.
Mer information om butikerna i kommunen och deras utbud finns på visitfilipstad.se
In Filipstad, you can for example shop in our factory stores and personal fashion
and interior design stores. There are also several second-hand and antique shops
around the municipality.
More information about the stores in the municipality can be found at visitfilipstad.se
In Filipstad können Sie zum Beispiel in unseren Fabrikläden und persönlichen
Mode- und Einrichtungsgeschäften einkaufen. Es gibt auch mehrere Second-Handund Antiquitätenläden in der Gemeinde.
Weitere Informationen zu den Geschäften in der Gemeinde finden Sie unter
visitfilipstad.se

Läs av QR koden i din
mobilkamera eller app
för att läsa mer om
butikerna i Filipstad!

Välkomna
önskar Dee-Anna

KLÄDER & INREDNING
ÖPPET:
MÅN - FRE 11 - 17, LÖR 10 - 13

Kungsgatan 13 FILIPSTAD
076-340 12 69
ÅTERFÖRSÄLJARE AV
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webbshop
www.dee-annas.se
@deeannaskladbutik

@deeannas_kladbutik

BOENDE

Accommodation | Unterkünfte

Att sova lika gott borta som hemma
är ett måste och det gör du mycket väl i
något av våra olika boenden.

Varför inte ta in på en herrgård och unna dig en
underbar massage eller bo i en egen stuga med
naturen som din närmsta granne? Här finns
boenden som passar alla smaker.
Sleeping as well away as at home is a must and you do so
very well in one of our different accommodations. Why not stay
at a mansion and treat yourself with a wonderful massage or
stay in your own cottage with nature as your closest neighbor?
Here you will find accommodation that suit all tastes.
In der Ferne wie zu Hause zu schlafen, ist ein Muss, und
Sie machen es in einer unserer verschiedenen Unterkünfte sehr
gut. Besuchen Sie ein Herrenhaus und gönnen Sie sich eine
wundervolle Massage oder übernachten Sie in Ihrem eigenen
Cottage mit der Natur als nächstem Nachbarn. Hier finden Sie
Unterkünfte für jeden Geschmack.
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Hotellet med personlig miljö,
hemtrevlig atmosfär och god gästfrihet.
• Restaurang med uteservering • Bra parkering
• Fullständiga rättigheter

• Tillåtet att ta med hund

Varmt välkommen!

Tel 0590-60 77 77 • Drottningg. 6 • FILIPSTAD • www.hotellhertigkarl.se • info@hotellhertigkarl.se

Ett gemytligt boende
i en gammal anrik miljö
mitt i Filipstads centrum
Hantverksg. 17, 682 31 Filipstad
Tel 0590- 711 11 • Mobil 0705 730 355 • www.kjortelgardensturistboende.se

En värmländsk saga
Hjärtligt välkomna till ett
Herrgårdshotell mitt i den vackra
Värmländska naturen som bjuder
in till boende, konferens,
bröllop och fest.

God mat och dryck, tillgång till gym,
relax med badtunna och vedeldad bastu.
Egen tjärn med båtar och kanoter.
Cyklar att låna samt härliga
promenadstigar.

Information och bokning:
0590-60 85 00
hotel@hennickehammar.se
hennickehammar.se
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Sommaren hos oss
Stor uteservering för
mat- och kaffegäster
Vi servererar Lunchbuffé kl. 12-14
& Herrgårdsmiddag kl. 18.30-21.00
alla dagar.
Herrgårdens Bistromeny kl. 14-18
Med reservation för vissa helger då
vi har fullbokat pga bröllop.

Ring gärna och boka bord!

Hotell & Herrgård

Hotel & Manor House | Hotel & Herrenhaus
Hotell Hertig Karl

I den gamla stadsdelen av centrala
Filipstad hittar du den tjusiga
patriciervillan med tolv rum och
personlig miljö för övernattning och
middag. Kontakt: 0590-60 77 77,
Drottninggatan 6, 682 30 Filipstad,
www.hotellhertigkarl.se

Hennickehammars Herrgård

Saxå Herrgård

Välkommen till Carl Jan Granqvists hem
som är vackert beläget vid sjön Saxen
mellan Filipstad och Grythyttan. Saxå
Herrgård är Värmlands äldsta och här
kan du njuta av kulinariska måltider och
besöka Ernsthuset. Kontakt: 0590-240 85,
Saxån Herrgården, 682 92 Filipstad,
www.saxabruk.com

Den anrika Herrgården från 1700-talet
ligger vackert beläget intill vatten och
skog. Här kan du bo i härliga rum och äta
god mat ett par km från centrala Filipstad.
Kontakt: 0590-60 85 00,
Hennickehammars Herrgård, 682 22
Filipstad, www.hennickehammar.se

Vandrarhem

Hostel | Motell & B&B

Bergsmansgårdens gästhus

Bo i en historisk och naturskön miljö
i Asphyttan cirka 1 mil söder om Filipstad.
Kontakt: 0590-159 00, Asphyttan 215,
682 92 Filipstad, www.bmgg.se

Brattfors gård

Ett STF vandrarhem intill Brattforshedens
naturreservat cirka 1 mil utanför Filipstad.
Trivsamma lägenheter i 1700-talsflyglarna
och i det gamla mejeriet med dusch och
wc i varje lägenhet. Kontakt: 0590-400 26,
073-819 75 00, Brattfors Gård, 682 91
Filipstad, www.brattforsherrgard.se

Filipstads Motell

Centralt belägna Filipstads motell
erbjuder rymliga lägenheter med balkong
och fullt utrustade kök som lämpar sig för
såväl kort- som långtidsvistelse.
Kontakt: 0590-100 22, 070 4003625,
Bronellsgatan 5, 682 30 Filipstad,
www.filipstadmotell.se

Gammelkroppa
Skogsskola & konferens

I den härliga skogsmiljön finns 35 rum
till uthyrning, alla med eget badrum.
Frukost serveras i restaurangen alternativt
frukostkorg beroende på beläggning.
Kontakt: 0590-910 10, Gammelkroppa
Skogsskola, 682 92 Filipstad,
www.gammelkroppa.se

Kjortelgårdens Turistboende B&B
Intill Skillerälven i centrala Filipstad finns
den charmiga Kjortelgården som erbjuder
rum med delat badrum och toalett. Här
kan du somna till bruset från älven.
Kontakt: 0590-711 11, Hantverksgatan 17,
682 30 Filipstad,
www.kjortelgardensturistboende.se
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Camping & Stugor

Campsite & Cabins | Camping & Hütten
Big Hill Lodge

Munkebergs camping

I de djupa värmländska skogarna,
300 meter över havet ligger Big Hill
Lodge, en unik plats att besöka och bo på.
Här finns 3 storstugor och 3 småstugor,
10 ställplatser varav 5 med el.
079-340 44 03, Storhöjden 1, 682 34
Filipstad, www.bighilllodge.se

2 km från Filipstads centrumkärna, intill
Storbrohyttan och Lersjön kan du campa,
bo i stuga eller på vandrarhem i den
natursköna miljön.
0590-501 00, Munkebergs Camping, 682 33
Filipstad, www.munkeberg.com

Filipstads Sportsby

Lesjöbyns camping

Vid Brattforshedens naturvårdsområde
finns denna mer exklusiva camping.
Det finns ett stort semesterhus eller
flera småstugor att välja bland. Upplev
vildmarken! +31 620 394 673,
Nordic Glamping, Brattfors Norstorp,
682 91, Filipstad.
www.vakantiehuisjeszweden.com

Stugförmedling

Fribad och naturistcamping beläget intill
sjön Yngen ca 15 km norr om Filipstad.
Säsongsöppet. 0590-211 00, Sandvikens
Fribad & Camping, Lervik Sandviken
camping 1 Filipstad
www.scandinavianaturist.org/sandviken

Toppmoderna stugor intill Kalhyttan
Sport och fritidsarena med fullt utrustat
kök, bastu och stor terrass med upp till
12 sovplatser. 076-200 77 17, Sportby, 682 30
Filipstad, www.filipstadsportby.se

Den natursköna och mindre campingen
med 3 stugor, matservering och café strax
norr om Lesjöfors, drygt 3 mil norr om
Filipstad. Säsongsöppet.
073-953 84 42, Lesjöbyns Camping,
680 96 Lersjöfors

Nordic Glamping

Sandvikens Naturistcamping

sweranda.se +46-70 311 14 00
Swerandas genuina torpstugor ligger enskilt, alldeles vid vattnet,
i vackra och rofyllda lägen. Båt, egen brygga och kanot ingår alltid vid uthyrningen.

Camping • Stugor • Vandrarhem
!! Öppet året runt !!

Munkebergs camping

68233 Filipstad/Värmland • Sverige
www.munkeberg.com
alterschwede@telia.com
0046 (0) 590-50100
Mobil: 070-2068750
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Ställplatser

Motorhomespace | Stellplatz Wohnmobil
Big Hill Lodge

Dammtjärn

Storhöjden 1, 682 34 Filipstad
www.bighilllodge.se

Dammtjärn rastplats, rv 63.

Kalhyttan Sport & fritidsarena

Prästbäcken, 680 90 Filipstad

Kalhyttan skidstadion, 682 91 Filipstad
www.kalhyttan.se

Kyrkviken Filipstad

John Ericssonsgatan 8, 682 30 Filipstad

Prästbäcksrasta

Munkebergs camping

Munkebergs Camping, 682 33 Filipstad

Fler privata boenden finns på
www.visitfilipstad.se

Sweranda – sjönära boenden
Ställplatser på Kalhyttans sport- och
fritidsarena. Under vintern finns flera konstoch natursnöbanor för längdskidåkning.
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Översiktskarta
Filipstads kommun

Lantmäteriet och Filipstads kommun har
upphovsrätt till allt kartmaterial.
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Motjärnshyttan

Långban gruv& kulturby
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Högbergsfältet
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Brattforsheden
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Hornkullens
Silvergruva

i
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