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tourist guide

Welcome to
explore grums
A small town by lake Vänern
in the Karlstad region
In the municipality of Grums, the water, nature and
everything the town has to offer is always close by.
We would like to welcome you to our town and its
vicinity. Please take the time to explore.

An Idyllic lake area

VÄRMLAND

Grums is located between the cities Stockholm,
Gothenburg and Oslo. In Grums you are always
close to beautiful nature. Lake Vänern has a
connection to an extensive lake system that leads
up to Glafsfjorden.
In the municipality of Grums you will also find
the friendly villages Segmon, Liljedal, Borgvik,
Värmskog and Slottsbron. If you go by bike you
should take the opportunity to explore Unionsleden and Vänerleden, please see grums.se for
more information. In central Grums, you will find
shops, restaurants and our contact centre.
Värmskog by lake Värmeln offers a service point,
an outlet shop and the museum of LM Ericsson as
well as the famous prawn sandwiches at Värmskogs
Café. There is also a hostel and a grocery store.
Borgvik offers a fantastic cultural environment
with modern culture in the art gallery Sliperiet
and a restaurant and hotel in Kungskvarnen.
Liljedal is our idyllic archipelago. Here was
formerly a glasswork situated that produced
about 13 million bottles per year. By the harbour
you find a café, an ice cream parlour and 24 Food.
In the old school building in Segmon, a venue that
combines art, music and great coffee, you will find
Ankans café and bistro for genuine Swedish ”fika”.
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turistguide

varmt välkommen
till Grums kommun!
En Vänerkommun
i Karlstadsregionen
I Grums kommun har vi närhet på alla sätt – mellan
människor, till naturen, till vattnet och till stadens
utbud. Varmt välkommen till oss. Ta dig tid till en
trevlig upptäcksfärd.

STOCKHOLM

skärgårdsidyll
Grums är centralt beläget mellan städerna
Stockholm, Göteborg och Oslo. Här är det alltid
nära till naturen, både skog och vatten. I anslutning
till Vänern finns det ett omfattande sjösystem som
leder upp mot Glafsfjorden.
Kommunen består av centralorten Grums samt de
mindre orterna Segmon, Liljedal, Borgvik, Värmskog
och Slottsbron som alla förtjänar ett besök. Om
du kommer på cykel får du inte missa Unionsleden
eller Vänerleden i sommar, kika in på grums.se för
mer information. I Grums tätort hittar du handel,
matserveringar och samhällsservice.
I Värmskog finns LM Ericssons minnesgård och även
den berömda räkmackan på Värmskogs Café samt
outlet, servicepunkt, lanthandel och vandrarhem.
Borgvik har en fantastisk kulturmiljö med hyttruin
och slaggstenshus, Kungskvarnen med både hotell
och restaurang samt modern kultur och gastronomi
i konsthallen Sliperiet.
I vår skärgårdsidyll Liljedal minner glasbruksmuséet
om svunna tider när det som mest producerades
13 miljoner flaskor per år. Här finns 24 Food, café,
Glassbruket samt en husbåt för uthyrning i hamnen.
I Segmons gamla skola finns Ankans café och bistro
samt butiken Rost och Rustik. Ibland arrangeras
även konstutställningar och musikuppträdanden.

GRUMS KOMMUN
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sIGHTS OF INTEREST

A rich cultural life
Where history, music, culture
and art take place.
The history of Grums extends from the ice age
through the stone age, the bronze age, the middle
age and onwards. The story of Lucia takes place
in Grums through the tale “Luciadagens legend”
written by the author Selma Lagerlöf.

Some history
In the municipality of Grums, you will find several
ancient monuments. One of the most famous ones
is a grave that is to be found in Grums town centre.
The grave is the only one of its kind in Värmland.
At Borgviksälven, then called Värma, the first
people from Värmland settled down when the ice
pulled north.
In Borgvik the ironworks operated from the 17th
century until 1925. Some of the iron produced in
Borgvik was delivered to Paris for the construction
of the Eiffel Tower.
Music is an important part of Grums. For instance,
the music band Sven-Ingvars was established in
Slottsbron. Even art is an important part of Grums
and a great cultural sight is Sliperiet in Borgvik.

Saint Lucia from Grums
In the 8th century, a castle was strategically
located at Slottsbrosundet and the legend says
that the greedy madam Rangela lived there. She
supposedly demanded a tariff from all who passed
through. Selma Lagerlöf wrote about Rangela
and her kind-hearted granddaughter Lucia, who
brought candles and gave food to the poor when
the days were getting darker. The castle was built in
1370 and was burned down in 1434.
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kultur & sevärdheter

Ett rikt kulturliv
Där historia, musik, kultur
och konst tar plats.
Grums har en rik historia som sträcker sig från
istiden, sten- och bronsåldern, medeltiden och
framåt. Även Sankta Lucia kan ha sin historia
i Grums genom Selma Lagerlöfs berättelse
”Luciadagens legend”.

lite historia
I Grums kommun finns det många fornminnen och
ett av de mer kända är kuvertgraven i Sveaparken
i centrala Grums – den enda i sitt slag i Värmland.
Det var även här i kommunen vid Borgviksälven, då
kallad Värma, som de första värmlänningarna slog
sig ner när inlandsisen drog sig norrut.
I Borgvik drevs med hjälp av vattenkraft ett järnbruk
från 1600-talet fram till 1925. Som mest producerades
4 000 ton järn per år och en del av detta järn
levererades sedan till bygget av Eiffeltornet i Paris.
På senare tid har musiken varit en viktig del av
bygden. Sven-Ingvars bildades i Slottsbron. Även
konsten är en viktig del av bygden genom en av
våra största kultursevärdheter – Sliperiet.

Sankta Lucia från Grums

sliperiet

Några av de berömda konstnärer
som har ställt ut i Borgvik
genom åren är:
Ingalena Klenell, glas
Terry O’Neill, foto
Albin Liljestrand, akvarell
Alison Jackson, foto

Enligt sägner låg det redan på 700-talet en borg
strategiskt placerad vid Slottsbrosundet. Där ska
den giriga fru Rangela ha bott och krävt tull av alla
som kom landsvägen och sjövägen. Selma Lagerlöf
skriver om Rangela och hennes barmhärtiga
brorsdotter Lucia i berättelsen ”Luciadagens
legend”. Borgen kallad Edsholms borg är en
medeltidsbyggnad vid Slottsbrosundet i Grums.
Borgen byggdes 1370 men vid Engelbrektsupproret
1434 brändes den ned.

GRUMS KOMMUN
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Konst & hantverk

GALLERI STRAND

Art and handcraft

Slottsbron

GALLERI & ATELJÉ BJÖRKBACKA

Utställningar och ateljé med lokala konstnärer.

Grums

Konstnären Olle ”Droppen” Eriksson visar sina
egna målningar med vattendroppen som delmotiv.

Exhibitions and studios featuring local artists.

Tel. 073-051 21 74
olle.karl@telia.com

The artist Olle ”Droppen” Eriksson showing his paintings.

Tel. 0555-131 04, 070-242 09 24
www.olledroppen.se

GALLERI & ATELJÉ HAMPUS KARLSSON
Borgvik

I kulturtäta Borgvik har Hampus Karlsson
kombinerad ateljé och utställning.
Studio and exhibition by the artist Hampus Karlsson.

Tel. 076-142 11 27
www.hampuskarlsson.se

MIMMI DESIGN
Pikenberg, Grums

Butik på landet i vackra omgivningar med unika
och personliga kläder av naturmaterialet lin.
Här arrangeras även konstutställningar.
Mimmi Design is a company that designs artistic and
personal clothing of linen fabric.

Tel. 070-321 30 91
www.mimmidesign.se

SLIPERIET
Borgvik

Välkommen till konsthallen Sliperiet! I den
underbara miljön njuter du av fantastisk konst
och av maten på Sliperiets restaurang
Sliperiet Gastronomi, listad i White Guide.
Welcome to Borgvik and the Art Gallery Sliperiet. In these
beautiful surroundings, you can view amazing art during
summertime and enjoy a fantastic food experience in the
restaurant Sliperiet Gastronomi, listed in White Guide.

Tel. 0555-14 44 50
www.sliperietiborgvik.se

PERNILLA C ART
Malsjö

Lokal konstnär med akvarellmålningar som främsta
uttryck. Har ställt ut på Carrousel de Louvre i Paris.
Local painter, specializing mainly in watercolor.

Tel. 070-317 74 99
www.pernillacart.com
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museum
Museum

BORGVIKS MUSEUM
Borgvik

Museet är inrymt i ett slaggstenshus i närheten
av kvarnen i Borgvik. Där visas en utställning om
järnets väg från skog till färdig produkt. Här finns
också möjlighet att söka information digitalt, om
historiska platser och personer i Borgvik.
The museum is located in an old house made of cinder stone,
close to the old mill Kungskvarnen.

Tel. 070-697 43 43
www.borgvik.info

LM ERICSSONS MINNESGÅRD
Värmskog

Den svenska telefonins fader Lars Magnus
Ericsson föddes den 5 maj 1846 på gården
Nordtomta i Vegerbols by, Värmskog.
Gården Nordtomta är en minnesgård där det
finns en utställning om Lars Magnus Ericsson
och hans verk.
Lars Magnus Ericsson who was the founder of the Swedish
telephone industry, was born on May 5, 1846 in Nordtomta,
Vegerbol village, Värmskog. Today you can pay a visit to the
museum and have a look at his work and a little bit of history.

Tel. 072-200 77 32

LILJEDALS GLASBRUKSMUSEUM
Liljedal

I Liljedal låg det tidigare ett glasbruk.
Där producerades som mest 13 miljoner
buteljer per år. Glasbruket ska bland annat
ha skapat förlagan till den berömda
vodkaflaskan.
Idag är glasbruket ett museum som finns
i Liljedals hembygdsgård. Där visas bruksföremål
i glas, bland annat många olika buteljer, bilder
och andra föremål från glasbrukstiden 1780–1917.
Sommartid finns här ett café där det serveras
våfflor och glass.
In Liljedal you can visit a museum with memory items from
the old factory (glassworks).
The factory produced, at the most, 13 million bottles per year
and is also said to have created the model for the famous
vodka bottle. In the museum you will find old pictures and
items from the time 1780 to 1917.

Jan Rosander, kontaktperson
Tel. 070-630 54 45
www.liljedal.se

GRUMS KOMMUN
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Sights of interest

BOKSKOGEN I BORGVIK
Borgvik

I Borgvik ligger en av Sveriges nordligaste
bokskogar. Området heter Bokhult och består
av 4,5 hektar självföryngrad bokskog med
enstaka inslag av andra trädsorter, främst
björk och ek.
Runt Bokhult går en vandringsstig. Området har
en stor betydelse för bygden, dels för själslig
rekreation i form av alla härliga promenader och
dels som skolskog för barnen i Borgviks skola.
Artrikedomen är stor vad gäller faunan. För att
komma till bokskogen följer du den gröna
skyltningen från Borgviks hembygdsmuseum.
Borgvik has one of the most northerly located beech forests
in Sweden. The area is called Bokhult and consists of
4.5 hectares of naturally regenerated beech forest.
There is a hiking trail around Bokhult.

ARTSCAPE — VÄGGMÅLNINGAR
Grums

Som en del av Artscape Värmland 2017 skapade
konstnärerna Faith XLVII och Super G två
väggmålningar i Grums. En på hyreshuset på
Åsgatan 25 och en på Grums bad- och sporthall.
During Artscape Värmland 2017 two paintings were created
at Åsgatan.

STENTORGET
Värmskog

När inlandsisen hade dragit sig tillbaka för 10 000
år sedan låg endast Näshöjderna över havsnivån.
Resten av nuvarande Grums och hela södra
Värmland låg under vatten. Ett klapperstensfält,
Stentorget, bildades på toppen av höjden och
var alltså ursprungligen en havsstrand, 175 m över
nuvarande vattennivå.
175 metres above sea level, you will find this natural monument,
10 000 years old, that arose after the ice sheet. The monument, a
rubble stone field, is called “Stentorget” and is located in Norra Näs.

HÄGGVIKSEKEN
Häggvik

En av Värmlands största ekar (kanske till och med
den största) finner du i Häggvik i Grums. Inne i
eken är det en takhöjd på ca 2,40 meter.
The oak in Häggvik is about 1 000 years old and the trunk is
hollow so you can step inside.
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SJU KONSTVERK ATT UPPLEVA
Grums kommun

Grums kommun hyllar den folkkäre artisten
Sven-Erik Magnusson (1942—2017). Hyllningarna
är i form av sju konstverk designade av
konstnären Bo Jonzon och framtagna
i samarbete med sonen Oscar Magnusson.
Sven-Erik växte upp i Slottsbron och var under
60 år sångare i bandet Sven-Ingvars. Du hittar
de sju olika konstverken på följande platser
runt om i kommunen:
Sveaparken i Grums
Mickelsöns badplats
Torget i Slottsbron
Liljedals hembygdsgård
Kyrkan i Borgvik
Liljenäs i Värmskog
Segmons Folkets Hus
Seven pieces of art have been erected around Grums as a
tribute to famous singer Sven-Erik Magnusson (1942—2017).

Liljedal

Kyrkebysjön är en mysig vik av
Vänern. I Liljedals hamn hittar du
24 Food, glasbruksmuseum, café
och inte minst Glassbruket. Hit tar
du dig lika enkelt med bil som med
båt. En av sommarens höjdpunkter
är det härliga midsommarfirandet.

GRUMS KOMMUN
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Cultural sights

NYTOMTA I ROMBOTTEN
Värmskog

Nytomta i Rombotten från slutet av 1600-talet, sägs
vara det äldst bevarade boningshuset i Värmskog.
Byggnaden är vackert renoverad enligt gammal
byggteknik.
Nytomta in Rombotten from the late 17th century is said to be the
oldest preserved residence in Värmskog. The building is renovated
with old building techniques.

SILVERGRUVAN I VEGERBOL
Värmskog

Vegerbols silvergruvor inmutades 1845 men var
bearbetade 40–50 år tidigare. År 1847 arbetade
100 gruvkarlar och smältare och 50 skrädare vid
gruvan. Gruvdriften upphörde under 1850-talet.
The silver mines in Vegerbol were running until the middle
of the 19th century.

GAMLA SKOLAN
Borgvik

Den lilla stugan är ett av Borgviks äldsta hus,
byggt under slutet av 1600-talet. År 1754 gjordes
byggnaden om till Borgviks första skolhus.
The little cottage is one of the oldest houses in Borgvik.
In 1754 the cottage became the first school in Borgvik.

STORA SKÄRMNÄS SOLDATTORP
Värmskog

Två rum och kök. Tillhörde Indelningsverket som
grundades av Karl IX och upphörde 1901. Den
sista indelta soldaten var Per Nilsson Stor.
Soldiers lived in the croft until 1901.

BORGVIKSFJÄLLETS AVRÄTTNINGSPLATS
Borgvik

Den första avrättningen skedde 1760. Platsen
användes ända fram till slutet av 1800-talet.
”Grums härads avrättningsplats” står inpräntat
på en tavla vid själva stenen.
The first execution took place in 1760. This place of execution
was used until the end of the 19th century.

KLENSMEDJAN
Borgvik

Sinterstensbyggnad från 1800-talets slut. Inrymmer
snickeriverkstad och klensmedja, där härden och
en del redskap är bevarade. Här kan du boka tid
med bysmeden Pertti Nyqvist och beskåda när de
vackra hantverken blir till.
Klensmedjan is a building made of sinter stone, from the end of
the 19th century. Today you can make a visit to the old carpentry
shop. As a matter of fact, you can even make an appointment with
the village blacksmith to see him create some beautiful crafts live.
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BAGARSTUGAN
Borgvik

Sinterstensbyggnad från 1800-talets slut. Här levde
Hedda med sin dotter Hilda och bakade bröd åt
bygdens folk. Kom och prova att baka du också!
Hedda and her daughter Hilda lived in Bagarstugan and baked
bread to the district of Borgvik. Can be rented for baking.

GRUMS HEMBYGDSGÅRD
Grums

Idylliskt läge vid Långsjön. Sommartid anordnas
uppskattade musikkvällar och kaffeservering.
Situated by Långsjön. Music nights and coffee in the summertime.

JÄRNVÅGEN
Borgvik

Timmerbyggnad från 1800-talets första hälft.
Här var järnvågen placerad, där man vägde
järnet innan det skulle transporteras vidare.
A building from the beginning of the 19th century, used
when they weighed the iron before it was transported.

HYTTRUINEN
Borgvik

Hyttan byggdes 1865 och var i drift fram till 1922.
Här smälte man ner malmen till tackjärn.
Kvar idag är bara masugnen och en vägg med tre
valvbågar. Hyttruinen ligger i direkt anslutning
till Borgviksälven och forsen.
The foundry was built in 1865 and was running until 1922.
They melted ore for pig-iron here. Today only the blast
furnace and a wall with three arches remain.

SKANS 113 BORGVIK
Borgvik

Skans 113 Borgvik ingick i den södra delen av en
starkt utbyggd försvarslinje i det inre av Värmland.
Skansen som delvis är belägen inom Borgviks
gamla bruksområde ingår idag i ett område som
är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården.
Skans 113 Borgvik was part of a strongly expanded defense
line in Värmland.

GRUMS KOMMUN
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Fornlämningar
Ancient remains

EDSBONDENS FORNBORG
Slottsbron

Rester av en forntida förskansning. Edsbonden
ligger högt med en fin utsikt över Åsfjorden
i Vänern.
Vid klart väder kan man se ända till
Kinnekulle, cirka 10 mil bort.
Edsbondens fornborg is highly located and has a beautiful view.
If the weather is clear you can see all the way to Kinnekulle, 100
kilometers away.

LÖKENE GRAVFÄLT
EDSHOLMS BORGRUIN
Grums

Borgruinen ligger vid Slottsbrosundet och har
rester av en borg byggd på medeltiden.
Den var säte för kungens fogde i Värmland men
brändes ned under Engelbrektsupproret 1434.
The ruins, located at Slottsbrosundet, are the remains of a
castle built in the Middle Ages. It was the residence of the
king´s bailiff in Värmland. It was burned down during the
uprising of Engelbrecht in 1434.

GÅRDEN NATTSTUGA
Degerbyn

Gården som ägs av Värmskogs hembygdsförening är
från år 1800 och hyrs numera ut som fritidsbostad.
Nattstuga in Degerbyn was built in 1800.

LILJENÄS HEMBYGDSGÅRD
Värmskog

Byggnaden från 1860-talet var ursprungligen ett
boningshus på en gård i Gansbyn. 1924 flyttades
huset till Liljenäs där det byggdes om till socknens
första allmänna samlingslokal. Sedan 90-talet
har det här bedrivits café. Nu för tiden serverar
Värmskogs Café sin berömda räkmacka i lokalerna.
Liljenäs Hembygsgård was built in 1860. In 1924 the building
was moved to Liljenäs from Gansbyn. These days you can visit
the café Värmskogs Café here.
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Grums

Strax norr om Grums tätort i Lökene, finns två
förhistoriska gravfält som tillsammans består
av 50 högar.
In Lökene north of Grums there are two prehistoric grave-fields.

KUVERTGRAV
Grums

Mitt i Grums tätort ligger Värmlands enda
kuvertgrav. Stensättningen är från järnåldern.
The only rectangular grave in Värmland is located in the
centre of Grums. The stone circle is from the Iron Age.

kultur & sevärdheter
SVENSTORPS BRONSÅLDERSRÖSE

SOLBERGSKYRKAN

Grums

Grums

Röset ligger i Grums och mäter fem meter i höjd
och 35 meter i diameter. Det är Värmlands näst
största röse.

En modern kyrka i Grums tätort, invigd 1960 med
en tillbyggd församlingsgård.

Många tror att Sveakungen Åle den uppländske
ligger begravd här. Enligt sagorna dödades han på
Vänerns is och begravdes vid den norra kusten.
The cairn in Grums is 5 m high and has a diameter of 35 m.

VIKÅSENS FORNBORG
Sävsjön

Vid Vikåsen intill Sävsjön finns resterna av en
befästning. Borgen har legat på 110 meters höjd.
Den har haft flera meter breda murar och på
ställen som var mest utsatta är murarna dubbla.
Stenmurarna är uppbyggda genom kallmurning.
At Vikåsen alongside Sävsjön you will find the remains
of a fortress.

kyrkor

A modern church in the centre of Grums.

BORGVIKS KYRKA
Borgvik

Kyrkan som invigdes 1718 har intressanta
takmålningar, signerade Michael Carowsky 1745.
The church in Borgvik, from 1718, has a beautiful canvas ceiling,
created by Michael Carowsky in 1745.

VÄRMSKOGS KYRKA
Värmskog

Kyrkan byggdes 1782 efter ritningar av Christian
Haller. Rester av två tidigare kyrkor, från
1200-talet respektive 1600-talet, är
fortfarande synliga.
The church in Värmskog was built in 1782. Designed by
Christian Haller.

Churches

GRUMS KYRKA
Grums

Kyrkan har anor från 1100-talet. Det finns två
bevarade dopfuntar från den tiden.
Inne i kyrkan finns en gravhäll från 1600-talet efter
Botvid Larsson, son till fogden över Värmland,
Botvid Larsson-Ancar på Agnhammars gård.
Den ursprungliga kyrkans byggår är okänt. 1927
brann den ned men byggdes åter upp på de
gamla murarna.
The church in Grums dates back to the 12th century.

EDS KYRKA
Ed

I kyrkan finns dopfuntsdelar från 1200-talet, en
takkrona av glas tillverkad på Liljedals glasbruk
och ett rökelsekar från den katolska tiden.
The church in Ed has a chandelier from Liljedal Glassworks.

GRUMS KOMMUN
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Nature is for
everyone
Enjoy birdsong, beautiful fields and quiet
surroundings in the woods.
In Grums, there are opportunities for a worthwhile
leisure. A large system of smaller lakes, connected
to lake Vänern, goes through the rural landscape
and the guest harbours. Paths for biking and
walking as well as access to forests and fields will
give you a magnificent outdoor life. Experience
Grums archipelago via boat tours on lake Vänern
or explore Unionsleden and Vänerleden by bike!

powerful nature
In Grums, you will always feel close to nature, the
forest and the water. Apart from the biggest lake
in Sweden, which is lake Vänern, there is a large
system of lakes that leads up to lake Glafsfjorden.
If you are into recreational fishing, there is a wide
variety of different species of fish to target.
Grums offers a great number of walking trails, a
swimming pool and a sports hall, cinema, frisbee
golf, a jogging track, an outdoor gym and of course
the 18 hole golf course at lake Ekholmsjön. Grums
can also offer winter activities such as good
downhill slopes at Ålvikens slalombacke, ice fishing,
cross-country ski tracks and ice skating.

National Park
Grums has a National Park named Getgarsudde
which is located near the centre of Grums. It is the
perfect place to visit if you want to explore the
beaches of lake Vänern without having to go by
boat. There are parking places and also a beautiful
2,5 km hiking path at Getgarsudde. Furthermore,
parts of Gårdviksfjället and the western Vänern
archipelago are located in beautiful Grums.
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Naturen står öppen
för oss alla
Njut av fågelsång, gröna ängar och
skogens tysta ro.
Här i Grums kommun finns alla förutsättningar för
en aktiv fritid. Vi har många vackra vandringsleder,
båthamnar, idrotts- och friluftsanläggningar, ett
flertal badplatser och många olika föreningar.
Ta dig gärna tid att upptäcka vår vackra kommun
med en båtbusstur i sommar, eller unna dig att
utforska Unionsleden och Vänerleden på cykel!

storslagen natur
Begreppet livskvalitet är för många liktydigt med
närheten till naturen. I Grums kommun har vi
fördelen att ha nära till både natur och vatten.
Tack vare naturen och alla kommunens föreningar
har vi något för alla.
Under sommarhalvåret kan du njuta av storslagen
natur, bad och fiske. Vandringsleder finns på ett
flertal platser och vi har även bad- och sporthall,
bio, idrottsplats, motionsspår, discgolfbana, utegym
samt en stor 18-håls golfbana med driving range,
hotellrum och stugby vid natursköna Ekholmsjön.
Vinterns aktiviteter består bland annat av
skidåkning, både nedför och på längden, men
också skridskoåkning, ishockey, bandy och isfiske.

Naturreservat
ta båtbussen i sommar

Passa på att göra en utflykt med
båtbussen nu i sommar. Linje 98
kör Vålberg–Grums–Borgvik, kika
in på grums.se för tidtabeller. Ett
perfekt sätt att få uppleva en del
av vår vackra skärgård. Visste du
att vi har 380 km strandlinje?

Vi har ett naturreservat, Getgarsudde, som ligger
en mil söder om Grums tätort och är ett perfekt
resmål för den som vill njuta av Vänerns stränder
utan att behöva åka båt. Vid naturreservatet finns
det en parkering, rastplats och även en vandringsled med en cirka 2,5 km lång markerad led. Utöver
det ligger delar av Gårdsviksfjället och västra
Värmlandsskärgården i Grums kommun.
GRUMS KOMMUN
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Vy över grumsfjorden

Grums är en vattenrik kommun
och är väl värd ett besök sjövägen.
Vi har tre småbåtshamnar som
erbjuder gästplatser. Trulsön är
en barnvänlig badplats i Grums
tätort – missa inte promenadstråket längs Vänerns strand...

GRUMS KOMMUN
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vandringsleder
Walking trails

1. KYCKLINGLEDEN 5,7 KM
Liljedal

Kycklingdalen som ligger söder om Liljedal har
en för Värmland ovanlig flora och ett rikt
fågelliv samt en kallkälla för den som vill
släcka törsten.
Om du har tur kan du hitta hackspett,
spillkråka, gröngöling och ormvråk, men även
den sällsynta hasselsnoken finns här.
Kycklingdalen har en vandringsled vid namn
Kycklingleden som startar och slutar vid Buda
badplats i Liljedal. Med vandringen följer fina
klippor att bada vid, fika och rasta på. Leden
har en del brantare partier och vacker utsikt
över Vänern. Kycklingleden är en kvalitetssäkrad Värmlandsled.
Kycklingdalen has a walking trail called Kycklingleden. Along
the trail there is an unusual flora and a rich bird life, as well
as a cold well where you can quench your thirst.
There are fine rocks to rest on and good possibilities for
fishing and swimming. The trail has some steep sections.
There is a beautiful lake view.

2. SÄVSJÖNS VANDRINGSLED 8,4 KM
Sävsjön

Leden går runt hela sjön och har två vindskydd
med grillplats samt en flotte, ”Tant Brun”, som du
kan dra dig över en del av sjön med och sedan
fortsätta leden via två olika sträckningar. Flotten
ligger i hela året och på vissa ställen är stigen
ganska brant och krävande. Parkeringar finns vid
Grums Fish n’ Camp där leden börjar.
The trail goes around the entire lake Sävsjön. The trail has
two barbecue places with wind shields as well as raft, “Tant
Brun”, that you can use to pull yourself across the lake. After
that, the trail continues along two different stretches.

3. GETGARSUDDE 2,3 KM
Slottsbron

Passa på att vandra runt i naturreservatet
Getgarsudde och få möjligheten att se
sandvallar och klappersten som illustrerar
den förändring av strandlinjen som skett genom
historien i takt med landhöjningen.
Vid starten av vandringen finns en parkering och
information. Längre in i naturreservatet finns en
eldstad med sittbänk.
Getgarsudde is a beautiful walking trail. Along the trail
you can see beautiful cliffs and the change of the elevation
of the land. You will find a parking area and information
at the start of the trail.
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6. BOKSKOGSSLINGAN & LÖVÅSSLINGAN
Borgvik

I Borgvik ligger en av Sveriges nordligaste
bokskogar. Området heter Bokhult och består av
4,5 hektar självföryngrad bokskog med enstaka
inslag av andra trädsorter, främst björk och ek.
Runt Bokhult finns två vandringsslingor, en på
1,3 km och en som är ungefär dubbelt så lång.
In Borgvik you will find a beautiful area called Bokhult, consisting
of 4,5 hectares of naturally regenerated beech forest. Around this
area there is a path, 1,3 km long, with an extension of about 1,3 km.

digitala kartor och
broschyrer

På grums.se/vandringsleder
finns broschyrer och digitala
kartor över vandringslederna
att ladda ned. Du kan även
hämta broschyrerna hos
kontaktcenter i kommunhuset.

Stor-emsen

4. SILVERLEDEN 8,6 KM

Värmeln

Värmskog

En historiskt intressant led som passerar LM
Ericssongårdens telefonmuseum och Vegerbols
silvergruva. Utefter leden finns intressant flora
och fauna. Under försommaren 2022 är leden
bitvis lerig och skadad av skogsmaskiner – se
grums.se för aktuella uppdateringar.

4
Långsjön

Lilla Värmeln

Historically interesting trail. The trail passes
LM Ericssongården which has a telephone museum,
and Vegerbol´s silver mine. Along the trail you can enjoy
an interesting flora and fauna.

Portilasjön

Överrudssjön

6
Grumsfjorden

5. STRANDPROMENAD
Grums

Följ barkbanan från Trulsöns badplats till det
vackra rekreationsområdet Lassehall. Längs vägen
finns det vindskydd och grillplats.
Follow the trail from Trulsön and the beautiful beach, to the
wonderful recreation area of Lassehall.

Borgvikssjön

5
2
Sävsjön
Kyrkebysjön

3
Ekholmsjön

GRUMS KOMMUN
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Fiskevatten
Fishing-waters

Golf på kulturmark
BILLERUDS GOLFKLUBB

NORRA VÄNERNS SKÄRGÅRD

Valnäs, Segmon

Grums kommun ligger vid Vänerns strand. Här
finner du bra fiskevatten och i Vänern är det fritt
att fiska med spö.

Billeruds Golfklubb har en 18-hålsbana och är känd
för sitt natursköna läge vid Ekholmssjön.

Det finns över 30 arter av sötvattensfiskar, bland
annat abborre, gädda, gös och lax. I Vänern finns
Europas bästa lax- och öringsvatten.

Tel. 0555-78 50 54
www.billerudsgk.se

Fiskeregler kan laddas ned på:
www.lst.se/varmland.

bad- & sporthall

Grums kommuns många vackra sjöar och
vattendrag är exemplariska för paddelturer.
Grums is located at lake Vänern. Here you can enjoy great
fishing and it´s free fishing with a rod.
There are more than 30 kinds of fresh-water fish, including perch,
pike, zander and salmon. Lake Vänern has the best water for
salmon and salmon-trout in Europe.
Furthermore, the archipelago in Grums municipality has many
beautiful lakes and rivers that are excellent for among other
things canoeing.

Fiskekort
Fishing licence

Företaget BOFAB vid Nyängen säljer fiskekort till
flera sjöar i kommunen. Förutom nedanstående
säljer de även till Lill-Emsen, Portilasjön samt
Södra- och Norra Nästjärn med flera.
Tel. 0555-121 40
www.bofab.net

VÄRMELN (SÖDRA)
Värmskogs Lanthandel, tel. 0555-200 29
Värmskogs Café, tel. 0570-46 12 74

STOR-EMSEN
Jan Hermanrud, tel. 0554-203 58, 070-033 91 60

ÖVERUDSJÖN
Harry Svensson, tel. 0555-740 97
Karin Didriksson, tel. 0555-741 44

SÄVSJÖN
Grums Fish n’ Camp, tel. 070-669 55 60
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Billeruds golf course is an 18 hole golf course.

EN SPORTHALL FÖR ALLA
Grums

Bad- och sporthallen är möjligheternas
sportanläggning på många sätt. De har olika
aktiviteter att erbjuda som passar de flesta.
Grums has both swimming baths and a sports centre that
can offer many different activities.

BÅTBUSS
Hammarö–Vålberg–Grums–Borgvik

Upptäck Vänerns vackra skärgård! Ta båtbussen
från Hammarö eller Vålberg till Borgvik via
Grums. Nu även med en röstguide-app!
Experience beautiful lake Vänern on the popular boat tours,
which sail from Hammarö and Vålberg to Borgvik via Grums.

aktiviteter
aktiviteter&&utflykter
utflykter

badplatser
TRULSÖN
Grums

Badplats vid Vänerns strand med brygga, klippor
och sandstrand. Här finns även en ramp för
personer med funktionsvariationer.
Trulsön bathing-place offers a beach and cliffs.
There is a ramp for persons with disabilities.

MICKELSÖN
Slottsbron

Vänerbad med klippor, brygga och sandstrand.
Mickelsön bathing-place offers cliffs and a sandy beach.

LÅNGEUDDE
Värmskog

Här finns en mycket långgrund sandstrand.
Långeudde bathing-place offers a shallow sandy beach.

SPARNÄS

ÅLVIKENS SLALOMBACKE
Grums

Fyra backar och två liftar. Värmestugan med
caféteria är öppen samma tider som backen.

Borgvik

Four slopes and two lifts. The warm shelter with a cafeteria is
open during the same hours as the slope.

Badplats med en mindre sandstrand i Borgvik.

www.grumsslk.se

Sparnäs bathing-place offers a small sandy beach.

HASSELDALEN
Norra Grums

Badplats vid Långsjön med sandstrand, brygga,
och hopptorn. Nu även tillgänglighetsanpassad.
Långsjön bathing-place offers a sandy beach, a jetty
and a diving tower. There is also an ice cream parlour.

Fritidsutrustning
FRITIDSBANKEN
Gamla vägen 85, Grums
Tel. 076-148 91 19

kanot-/kajakuthyrning
Canoe/kayak rental

SÄVSJÖN
Grums Fish n’ Camp, tel. 070-669 55 60

VÄNERKAJAK BORGVIK
Gamla landsvägen 12, tel. 076-765 33 77

VÄRMELN (SÖDRA)
Värmskogs Café, tel. 0570-46 12 74

HAMNEN LILJEDAL
www.ransundet.se

GRUMS KOMMUN
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ACCOMMODATION
To stay in style is half the pleasure
In Grums you can choose to stay in a private house,
a hotel, a hostel, a cottage, an apartment or a bed
and breakfast. You can also find pitches for
campers, stay in your boat in a guest harbour or
camp at a camp site.

GRUMS
Stay in style at Rasta Grums which is located right
by E 18 and E45, two important logistical hubs that
connect travellers heading for Karlstad, Stockholm,
Oslo, Gothenburg and beyond.

BORGVIK
In Borgvik there is a beautiful and cultural
environment with a variety of accommodations
such as Kungskvarnen hotel and restaurant,
or Klaraborg with houses and cabins.

VÄRMSKOG
In beautiful Värmskog you can choose between
accommodation at Sundet in Värmskog or the
Hostel of Värmskog that can offer cosy cottages
where each cottage has its own story. Maybe you
would want to stay the night in the former pigsty?

LILJEDAL & SEGMON
In Liljedal you will find apartments with a nice view,
200 m from Lake Vänern. There is also a houseboat
you can rent. Buda Gård offers cottages and nice
walking trails. Vilhelmsbergs Gård is located off
Liljedal and is an old country farmhouse by a nice
bathing-place. Segmon offers accommodation at
Billerud Golfclub where you can choose between
hotel rooms, cottages and pitches. Grums Fish n’
Camp is a beautiful campsite, located by Sävsjön.
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boende
Att bo bra är halva nöjet
Grums kommun erbjuder många olika boenden som
hotell, vandrarhem, stugor, lägenheter, husbåtar,
campingstugor och bed & breakfast. Reser du med
husvagn, husbil eller båt finns också ställplatser,
gästbryggor och givetvis campingmöjligheter.

GRUMS
I Grums bor du bekvämt på hotell Rasta Grums
som ligger vid knutpunkten E18 och E45 vars vägar
bär till såväl Stockholm som Göteborg och Oslo.

BORGVIK
I Borgvik finns Kungskvarnen som är ett hotell med
restaurang och konferenslokal. Där erbjuds en
avstressande och lugn miljö. Klaraborg består av
stugor men också av flera småhus som är uppkallade
efter hantverkare som har arbetat i Borgvik.

VÄRMSKOG
I en av Värmlands vackraste byar, Värmskog, hittar
du mysigt boende. Där finns Sundet i Värmskog,
en stuga vid Värmeln, samt Värmskogs vandrarhem
där varje stuga bär på sin egen historia. Kanske blir
det du som får bo i det före detta svinstallet?

LILJEDAL & SEGMON
fish n’ camp vid sävsjön

Till Grums Fish n’ Camp är du
alltid välkommen på ett besök.
Kanske provar du fiskelyckan, hyr
husbåten, tar ett dopp i sjön eller
går den fina vandringsleden. Med
flotten ”Tant Brun” kan du dra dig
över en del av sjön och gå vidare.

I Liljedal hittar du två lägenheter som har vacker
utsikt och 200 meter till Vänern. Du kan också hyra
en husbåt i hamnen. Buda Gård erbjuder stugor
och en herrgårdsflygel. Här finns det fina vandringsleder strax utanför dörren. En bit utanför Liljedal
finns Vilhelmsbergs Gård med badplats i närheten.
I Segmon finns möjlighet att övernatta på Billeruds
Golfklubb och även på den vackra campingen
Grums Fish n’ Camp vid Sävsjön.
GRUMS KOMMUN

25

Accommodation

hotell & vandrarhem

Stugor & lägenheter

Hotels & hostels

Cottages & apartments

HUSBÅTEN I LILJEDAL

LÄGENHETER I LILJEDAL

Tel. 076-844 80 10
linden@salesmarketing.se

Tel. 070-619 14 70
erik.akerblom@folkuniversitetet.se

KUNGSKVARNEN I BORGVIK

LILLGÅRDEN

Tel. 070-669 55 60
www.kvarneniborgvik.se, kvarnen@iborgvik.se

Tel. 076-100 21 23, 072-214 55 41
www.lillgarden.eu, info@lillgarden.eu

KLARABORG I BORGVIK

VILHELMSBERGS GÅRD

Tel. 0533-330 24
www.klaraborg.info, kontakt@klaraborg.se

Tel. 070-399 15 60

RASTA GRUMS

SUNDET I VÄRMSKOG

Tel. 0555-130 60
www.rasta.se/grums/hotell, grums@rasta.se

Tel. 0555-201 81
www.sundetvarmskog.com
sundetvarmskog@gmail.com

BILLERUDS GOLFKLUBB

STUTERI BRÅTGÄRDET

Tel. 0555-78 50 54
www.billerudsgk.se, kansli@billerudsgk.se

Tel. 070-341 77 10
stuteribratgardet@hotmail.com

VÄRMSKOGS VANDRARHEM
Tel. 072-016 50 79
www.varmskog.se
varmskogsvandrarhem@hotmail.com

BILLERUDS GOLFKLUBB
Hotellrum och stugor med utsikt över golfbanan
och vattnet. Lägg gärna till vid golfbanans brygga
Hotel rooms and cabins overlooking the beautiful golf course.

Tel. 0555-78 50 54
www.billerudsgk.se, kansli@billerudsgk.se

BUDA GÅRD I LILJEDAL
Buda Gård ligger belägen i utkanten av en
liten fridfull by som heter Liljedal.
Buda Gård is located close to the village of Liljedal.

Tel. 073-993 08 89, 070-715 71 96
www.budagard.se, budagard@gmail.com

SKEPPARSTUGAN
Charmiga Skepparstugan i Liljedal vid Vänern har
egen badbrygga och stor altan med sol hela dagen.
Uteplatser i alla väderstreck.
Tel. 076-045 60 20
www.ransundet.se
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campingplatser

gästhamnar

Campsites

Guest harbours

STÄLLPLATSER FÖR HUSBILAR

GRUMS GÄSTHAMN

Det finns kommunala ställplatser vid Trulsön/Karba
och i centrum vid Gruvan. Möjlighet till tömning
finns strategiskt beläget nära E18 och E45 vid
Gruvöns bruk.

Gästhamnen vid båthamnen, Slottsbrosundet.
Öppet 1 maj–30 september. Fyra gästplatser
(låsta, innanför broarna), boj, djup 2,5 m–3,0 m.

Det finns även ställplatser i anslutning till hamnen
i Liljedal.
There are pitches in Borgvik, Liljedal, Trulsön/Karba and in the
centre of Grums.

Tel. 0555-420 67
www.grums.se

BILLERUDS GOLFKLUBB
Vid Ekholmssjön finns Billeruds Golfklubb som har
en 18-håls golfbana. Här finns 10–15 husvagnsplatser (tio med eluttag) och bed and breakfast
There are 10 to 15 pitches for caravans available, 10 of those with
electricity.

Tel. 0555-78 50 54
www.billerudsgk.se, kansli@billerudsgk.se

GRUMS FISH N’ CAMP
Till Grums Fish n’ Camp kan du alltid komma för
ett besök. Kanske hyr du en båt eller kajak, tar ett
dopp i sjön eller går en stärkande promenad längs
vandringsleden och grillar lite korv. Du kan koppla
av, vandra i naturen, bada, fiska och åka ut på sjön.

Guest harbour at Slottsbrosundet.

Peter Magnusson, Grums Båtsällskap
Tel. 070-606 13 84

GÄSTHAMN OCH CAMPING I BORGVIK
Gästbrygga för 10 platser varav fyra med el.
Djup 1–2 m. Matlagningsmöjligheter, diskrum,
dusch, wc och hamncafé. Verksamheten ligger
ute till försäljning våren 2022 och det är osäkert
vilken service som kommer att erbjudas i år.
Guest harbour in Borgvik. Room for cooking and for
washing-up, shower, wc and a café. For sale in 2022.

LILJEDALS GÄSTHAMN
Öster om landsvägsbron över Ransundet finns
det en gästbrygga. Öppen från maj till
september med 20 gästplatser. Djup 0,7–3,5 m.
Tvättmaskin, diskrum, dusch, wc, vatten.
Guest harbour at Liljedal. Washing machine, room for
washing-up, shower, wc, water and telephone.

Tel. 070-630 54 45

Campingen ligger vid natursköna Sävsjön, cirka
12 km söder om Grums. Här finns ett 40-tal
campingtomter. Några är speciellt lämpliga för
husbilar och andra passar bra för tält. Husdjur är
tillåtna om de hålls kopplade och under uppsikt.
Här finns också några campingstugor som har två
till fyra bäddar. Dusch, toalett, kök och diskrum
finns i servicebyggnader som ligger centralt på
området.
Grums Fish n’ Camp is located at lake Sävsjön, 12 km from the centre of Grums. There are about 40 pitches, some for caravans and
others for tents. Cottages can be rented close to lake Sävsjön.

Tel. 070-669 55 60
www.savsjon.se
GRUMS KOMMUN
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SHOPPING & SERVICE
Please take the time to discover all the
small cosy farm shops and enjoy the nice
service Grums has to offer!
When you visit Grums, there is always a
chance that you will be a little bit spoiled.

A lot to offer
About 9 100 inhabitants live in the municipality of
Grums. Economic life is largely characterised by
the forest and engineering industry, but it is also
influenced by a number of service companies.
There is a growing number of small enterprises.
The biggest hunting and fishing shop in Värmland is
located in Grums – BOFAB.
Värmskog is one of our favourite spots. Here
you can find the country shop selling provisions,
nautical charts of lake Värmeln and fishing licences
– Värmskogs Lanthandel. Here you will also find an
outlet shop as well as a service point.
Shopkeepers and entrepreneurs in Grums have
got a good knowledge within their specialities, for
example skillful craftsmen, plumbers and car repair
shops.
Take the opportunity to spoil yourself when you
are on holiday, and make a visit to a hairdresser, go
for a massage, skin care or nail care, for example.
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shopping & service
Passa på att upptäcka alla mysiga
gårdsbutiker och ta del av den trevliga
servicen som Grums har att erbjuda!
När du är i Grums finns det alltid en chans att du
blir lite extra bortskämd.

Det mesta för de flesta
Idag bor cirka 9 100 invånare här vid Vänerns
nordvästra strand i Grums. I kommunen finns en
spirande nyföretagaranda och ett växande antal
småföretagare. Kommunikationer i form av
landsväg, järnväg och IT är väl utbyggda.
Här finns all tänkbar service inom ett bekvämt
avstånd i centralorten Grums. För fritidsintresserade
kan det nämnas att Värmlands största butik inom
jakt- och fiskeutrustning – BOFAB – finns här.
I norra delen av kommunen ligger Värmskog som
kan stoltsera med såväl servicepunkt och outlet
som en alldeles egen lanthandel med tankställe.
Handlare och företagare på orten har stor kunskap
inom sina respektive områden. Här hittar du
skickliga hantverkare, bygghandlare, rörfirmor
och bilverkstäder.

MIMMI DESIGN

Ta chansen att ta hand om dig själv lite extra på
din semester. I kommunen kan du bland annat
besöka frisör, hudterapeut och massör, eller passa
på att skämma bort dig med manikyr och fotvård.

En slingrig väg genom den
värmländska skogen tar dig
till Pikenberg och Mimmi Design.
På plats kan du ta del av det
tidlösa linnets olika strukturer
och färger i en jordnära och
konstnärlig kollektion.

GRUMS KOMMUN
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apotek
Pharmacy

APOTEKET ORREN
Sveaplan 1, Grums
Tel. 0771-45 04 50

bankomater
ATM

SVEAG. FASTIGHETER

COOP GRUMS

Degerbyn, Värmskog
Tel. 0555-200 29

Sveagatan 104, Grums
Tel. 010-410 92 60

ST1 – TANKSTÄLLE

24 FOOD

Sveagatan 156, Grums
Tel. 077-136 93 69

Hamnen, Liljedal
www.24food.se

OKQ8 – GRUMS

Tåg & Buss

Sveagatan 138, Grums
Tel. 0555-613 60

Sveagatan 51, Grums

OKQ8 – NYÄNGEN

ICA KLINGAN

Nyängsgatan 1, Grums
Tel. 0555-130 60

Sveagatan 89, Grums

bibliotek
Library

GRUMS BIBLIOTEK
Sveagatan 79, Grums
Tel. 0555-420 50

bensinstationer

matbutiker
Grocery stores

ICA KLINGAN
Sveag. 89, Grums
Tel. 0555-419 90

ICA ORRBY

Petrol stations

Orrkulleg. 2, Grums
Tel. 0555-430 40

PREEM

VÄRMSKOGS LANTHANDEL

Strandgatan 68, Slottsbron
Tel. 0555-301 06
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Degerbyn, Värmskog
Tel. 0555-200 29

Public transport

VÄRMLANDSTRAFIK
Tel. 0771-32 32 00

TÅG SJ
Tel. 0771-75 75 75

polis
Police

POLISMYNDIGHETEN
Sveagatan 77, Grums
Tel. 114 14, i nödsituation 112

Shopping & service

shopping
Shopping

SENTHAS DJURAFFÄR
Karlslundsgatan 20, Grums
Tel. 070-205 08 24

SVENSSONS OPTIK

IDEA SKUMPLASTFÖRÄDLING
Källstorpsvägen 8, Grums
Tel. 054-53 11 15
www.ideaab.se

VÄRMSKOGS SERVICEPUNKT & OUTLET

Sveagatan 128, Grums
Tel. 0555-101 94

Broviksvägen 4, Värmskog
Tel. 073-043 63 02

GRUMS LEKSAKSAFFÄR

JOHANS DIVERSHANDEL

KULLENS BIGÅRD
Kullen Malsjö, Grums
Tel. 070-381 36 94

ASKERS
Edsholmsgatan 3, Grums
Tel. 073-541 10 23

ROST OCH RUSTIK
Sågtorp, Segmon
Tel. 070-280 59 71

Sveagatan 59, Grums
Tel. 0555-105 54
www.grumsleksaksaffar.se

Krokserud 3, Värmskog
Tel. 073-045 23 21
www.johansdiversehandel.se

ELON RICHARDSONS

BOFAB JAKT & FISKE

MIMMI DESIGN

COLORAMA

Nyängsgatan 2A, Grums
Tel. 0555-121 40
www.bofab.net

Lång Pikenberg 1, Grums
Tel. 070-321 30 91
www.mimmidesign.se

BORGVIKS
ANTIK & KURIOSA

BLOMRIKET

Rallvägen 9, Borgvik
Tel. 0533-330 24

Karlslundsgatan 23, Grums
Tel. 0555-615 25
www.blomriket.se

BOA I BORGVIK

AUKTIONSHALLEN

Ann-Louise Pettersson
Tel. 070-555 85 01

Lilla Nyängsgatan 3, Grums
Tel. 0555-121 31
Sveagatan 89, Grums
Tel. 0555-123 20

Vårdcentral
Health Centre

CAPIO VÅRDCENTRAL
VÄNERN
Gamla vägen 89, Grums
Tel. 0555-78 41 20

Karlslundsgatan 12, Grums
Tel. 0555-100 75
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Food & beverage

mat & dryck
Mysiga caféer, pizzerior, restauranger med
rustik husmanskost eller fine dining?
Vägen till god mat är alltid nära när du är i Grums
kommun. Här finns något för alla smaker – asiatiskt,
husmanskost, pizzabåtar, mosbrickor, förstklassig
gastronomi samt naturligtvis massor av räkmackor.
Food and beverage
Good food is never far away when you are in Grums municipality.
Here is something for everyone; Asian food, plain food, pizza,
hot dogs, fine dining and of course our well-renowned prawn
sandwiches.

pizzerior &
snabbmat
Pizzerias & fast food

BURGER KING
Drive in, Nyängsgatan 1, Grums
Tel. 0555-68 93 10

GRUMS PIZZERIA

Hammarstensallén 2, Grums
Tel. 0555-121 45

PIZZERIA 97:AN

Sveagatan 98, Grums
Tel. 0555-131 33

MICKIS PIZZERIA

Sveagatan 56, Grums
Tel. 0555-134 34

PIZZERIA E18
Södra Villagatan 2B, Slottsbron
Tel. 0555-308 85
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PIZZA HOUSE
RESTAURANG & PIZZERIA
Sveagatan 112, Grums
Tel. 0555-120 62

SIBYLLA GRUMS
Drive in
Karlslundsgatan 31, Grums
Tel. 0555-612 40

caféer
Cafés

ANGELOS KAFÉ
Sveagatan 94, Grums
Tel. 073-230 73 31

BORGVIKS HAMNCAFÉ
Borgviks hamn, Borgvik
Ligger ute till försäljning
våren 2022.

SUSANNES LILLA X-TRA
Industrigatan 4, Grums
Tel. 070-898 28 08

CAFÉ I LILJEDAL
Liljedals hembygdsgård
Tel. 070-35 91 540

ANKANS CAFÉ & BISTRO
Sågtorp, Segmon
Tel. 070-215 02 13

RESTAURANGVAGNEN
I BORGVIK
Hamnområdet, Borgvik
Tel. 070-669 55 60

GLASSBRUKET
Hamnen, Liljedal
Tel. 073-204 04 71

mat & dryck

RESTAURANGVAGNEN
I BORGVIK
Hamnområdet, Borgvik
Tel. 070-669 55 60

RESTAURANG KINA
Sveagatan 48, Grums
Tel. 0555-139 80

RESTAURANG ASIEN
Sveagatan 118, Grums
Tel. 0555-105 59
kungskvarnen

Mysig restaurang i vacker miljö
med väl tilltagna sällskapsytor och
luftigt mellan borden, oavsett om
ni väljer att äta ute på den stora
terrassen, själva i Kvarnkammaren
eller inne i någon av matsalarna.
Hemlagat och hembakat med
lokala råvaror i möjligaste mån.

SLIPERIET – GASTRONOMI
Fine dining med ”God klass” i White Guide 2021.
Gamla landsvägen 6, Borgvik
Tel. 0555-14 44 50

RESTAURANG SJÖSKAFFERIET
Restaurang vid Billeruds Golfklubb med lunch
och à la carte med bland annat fisk och skaldjur.
Valnäs, Segmon
Tel. 072-502 58 89

VÄRMSKOGS CAFÉ
Broviksvägen 3, Värmskog
Tel. 0570-46 12 74

restauranger
Restaurants

RASTA GRUMS

Nyängsgatan 1, Grums
Tel. 0555-130 60

KUNGSKVARNEN

Kvarnvägen 1, Borgvik
Tel. 070-669 55 60
GRUMS KOMMUN
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hör av dig till oss
Här i Grums kommun ”ärrä jämt gôrgôtt”
Här i Grums kommun är det alltid jättetrevligt.

Varmt välkommen till kontaktcenter i kommunhuset
om du vill veta mer om allt härligt, trevlig och roligt
som finns att se och uppleva.
We wish you a pleasant stay in the municipality of Grums. You
are always welcome to visit our Contact Centre, located in the
municipality hall. We look forward to telling you more about all
the nice and amusing things you can see and experience here.

kontaktcenter

contact centre

Öppettider:
Måndag–fredag: 8.00–16.00
Fredag från v. 26: 8.00–15.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Opening hours:
Monday – Friday: 8 a.m. to 4 p.m.
Friday from week 26: 8 a.m. to 3 p.m.
Closed for lunch: 12 a.m. to 1 p.m.

Postadress:
Grums kommun, 664 80 Grums

Postal address:
Grums kommun, 664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77, Grums

Street address:
Sveagatan 77, Grums

Telefon:
0555-420 00 växel

Telephone:
+46(0)555-420 00 – switchboard

Telefon kontaktcenter:
0555-420 67

Contact Centre:
+46(0)555-420 67

E-post:
turism@grums.se

E-mail:
turism@grums.se

Webbplats:
www.grums.se

Website:
www.grums.se

Har du synpunkter du vill dela med dig av?
Besök eller kontakta vårt kontaktcenter där du
även kan köpa vykort med Grumsmotiv.

If you want to share ideas and opinions with us, please don’t
hesitate to contact us or make a visit to our Contact Centre,
where you will also find a small selection of post cards.
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evenemang
På somrarna händer många spännande saker i
Grums kommun – allt från konstutställningar till
musikevenemang! Läs mer om vad Grums kommun
har att erbjuda på www.grums.se/evenemang eller
hos Visit Värmland på www.visitvarmland.se.
Please visit www.grums.se/evenemang or www.visitvarmland.se to
see what events are coming up.

karta i mobilen!

Hallå där!

Våra digitala kartor med bilder och information
om lokala sevärdheter hittar du på grums.se.
De fungerar både i mobilen och datorn.

Du har väl inte missat att Grums kommun finns
på sociala medier? Det är redan många som
följer oss och tar del av både information och
trevliga bilder – välkommen att följa oss
du också!

Please visit www.grums.se in order to download our digital
maps to your phone.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram:

res med båtbussen
I vårt kontaktcenter hittar du aktuella tidtabeller
för båtbussen. Du kan även gå in på www.grums.se
för att se tidtabeller och läsa mer när säsongen
dragit igång. En nyhet för 2022 är rutten Vålberg–
Grums–Borgvik samt att det numera även finns
möjlighet att lyssna till en guideröst via app.

Grums kommun
grums_kommun

#grums #grumskommun

In our Contact Centre and at www.grums.se you will find
information about the boat-bus along with current timetables.

besöksservice
För oss i Grums kommun är du som besökare
viktig! Därför finns det flera platser runt om i
kommunen där du kan hämta turistbroschyrer och
kartor. Du hittar dessa platser på baksidan av den
här broschyren.
In a number of places around the municipality of Grums, you can
pick up tourist brochures and a selection of maps. You will find a
registry of these places on the back of this brochure.

GRUMS KOMMUN
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BESÖKSSERVICE
På dessa platser i Grums
kommun hittar du kartor
och broschyrer.
At these locations, you can find tourist
information with maps and brochures.

Kontaktcenter i kommunhuset
Sveagatan 77
Tel. 0555-420 67
Värmskogs Café
Tel. 0570-46 12 74
Sliperiet
Tel. 0555-14 44 50
Rasta Grums
Tel. 0555-130 60
OKQ8 – Grums
Tel. 0555-613 60
Billeruds Golfklubb
Tel. 0555-78 50 54
Kungskvarnen
Tel. 070-669 55 60
Liljedals hembygdsförening
Tel. 070-630 54 45
Värmskogs Servicepunkt
Tel. 073-043 63 02
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