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Du vill uppleva mountainbikelivet!
I Kristinehamn hittar du fem kvalitetssäkrade
mountainbikeleder, tre olika platser vid Björkvallen, Sättra och Hultet.
Lederna inbjuder till en rad olika aktiviteter och
upplevelser både för nybörjare eller mer erfarna
cyklister. Mountainbikelederna finns i varierande terräng där den kortaste leden är tre km och
den längsta 18 km. Varje led är markerad med
svårighetsgrad och informationsskyltar.

Sov gott................................... 26 – 27
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Gör något kul ...................... 30 – 32
Kartan visar vägen............. 34 – 36
Äventyr på dressin........................37

Lederna är Biking Värmland-leder och uppfyller
en rad kvalitetskriterier. Det finns avtal med
markägare, tydlig enhetlig markering och svårighetsgradering, kontinuerlig skötsel, hänsyn
tas till natur- och kulturmiljö och att informationen finns på svenska och engelska. Allt för att ge
dig som älskar mountainbike rätt förutsättningar. Din uppgift är att hitta lyckoruset.

Kristinehamns Historiska
18 JUNI - 31 AUGUSTI
SOMMARUTSTÄLLNING DANSBAND
Kristinehamns Historiska

– Jag vill veta mer om cykling.
Läs mer i broschyren "Cykla i Kristinehamn" som
du hittar på Kristinehamns turistbyrå,
visitkristinhamn.se och på naturkartan.se
På webben hittar du mer information om Biking
Värmlands samtliga 18 leder.

7 SEPTEMBER - 20 NOVEMBER

8 OKTOBER 2022 - 29 JANUARI 2023
EVIGT STOLT I EGET LJUS
- Sara Danius och modet
KRISTINEHAMNS KONSTMUSEUM
www.kristinehamn.se

Kristinehamns
konstmuseum

Kristinehamns
Historiska

Dr Enwalls väg 13 C
Kristinehamn
0550-882 00

Södra Hamngatan 1A
Kristinehamn
0550-885 70

Tisdag-onsdag 11-16
Torsdag 11-20
Fredag-söndag 11-16

Tisdag-fredag 10-16
Sista ons i månaden, kl 10-19
Sista lör i månaden, kl 10-15

Evigt stolt i eget ljus/Stina Wollter.

LEKUTSTÄLLNING
LASSEMAJA & CIRKUSMYSTERIET
Kristinehamns Historiska
Permanent utställning
JÄRNET FÖDDE STADEN
Kristinehamns Historiska

Kristinehamns besöksguide
produceras av turismenheten på
Kristinehamns kommun. Tryck 2022.04.07.
Med reservation för ändringar.
Foto på framsidan: Jessica Lindqvist.
Illustrationer: Sara Johansson, Mostphoto.

Del av Kristinehamns kommun, med stöd av Region Värmland.

•3•

Favoritmat

Kimmies topp 5

Naturupplevelser i Kristinehamn

Det är enkelt att laga mat ute
men se till att förbereda det
som går hemma, speciellt på
vintern. En enkel favoriträtt är
klassikern pyttipanna vilket är
supergott att göra över öppen
eld.
Recept:
Ha matfett i stekpannan, stek
lök och rå skivad potatis, fyll på
med valfritt från charken som
bog, salami eller skinka, lite falukorv och bacon. När du stekt
klart slår du på lite grädde och
låter puttra, salta och peppra
och avnjut ihop med en öl eller
ett glas favoritsaft!
Mumsfillibabba!

”

En riktigt toppendag var
när jag och en vän paddlade
kanot ut till en anonym ö i Kilsviken där vi slog upp ett litet läger
med våra hängmattor. Lagade
pytt i panna i Muurrikka och satt
framför elden och pratade hela
kvällen utan att bry sig om varken telefon eller annat, riktig lägereldskänsla. Det var oslagbart
att vakna till vågornas kluckande
ljud och morgonkaffet därute
smakade ljuvligt.

Tips: I Kristinehamn finns ett
stort utbud av lokalproducerat, se gårdsbutiker
sid 27.

Livet i Kristinehamn

Välkommen att stanna lite längre och göra lite mer

Foto: Faisal Aimal

Skärgårdsliv
Det stora Vänerhavet går att upptäcka på flera
olika sätt. Kliv ombord på en av turbåtarna och
öluffa i skärgården. Hyr kajak och paddla inomskärs. Ta dig till stränder, klippbad och grillplatser
ute på öarna eller vid strandkanten. Upptäck den
vackra strandpromenaden längs med Vålösundet och världens största Picassoskulptur som
finns här i Kristinehamn. Läs mer sid 8 - 13.

Småstadslivet
Kristinehamn är rikt på stora och små upptäckter.
I Kristinehamn har du fem minuter från en stilla
lunk bland fåren ute hos en av stadens gårdsbutiker, till en högklassig tryffelpasta på en av
Värmlands högst rankade restauranger. Läs mer
sid 22 - 25.

Cykelliv

Kimmie Åhlén

arbetar som Fritid- och
idrottsutvecklare i
Kristinehamns kommun.
På fritiden trivs han
förstås allra bäst ute i
naturen.

1. Vindskyddet i Långmarktjärn

3. Jaquelines Naturstig

En relativt anonym plats där man runt två-tiden
på sommaren får en underbar stund när solen
ligger på som bäst. Platsen är fantastiskt fin att
avnjuta en kaffe och en kanelbulle på.

Mellan de fina villorna på Jutvikssvägen finns
en liten kommunal plätt med ett fikabord som
passar perfekt om du har kort om tid men vill
njuta av Vänervyn.

Att kliva på en cykel är ett härligt sätt att uppleva
Kristinehamn på. Här finns flera cykelleder, bl a
den nya Vänerleden som invigs 2022. Läs mer sid
14 - 15.

5.

Forts. på
sid 16

2. Klipphäng längst ut på Dyrön

4. Kummelön

Hit tar man med sig picknick, badhanduk och
vandrar ca tre km längs vandringsleden i naturreservat.
Längst ut finns ett rastplatsbord och klippor
som har utsikt över Vänern. Perfekt för en dag
att sola, fika och korka upp en flaska bubbel!

De flesta vet nog om fantastiska Kummelön.
Här kan du passa på att uppleva solnedgången
och en fin middag för två. Övernatta i stugan
som sköts om av Länsstyrelsen. Här finns ved,
torrdass, eldstad och en oslagbar utsikt.
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Foto: Jenny Frisell

Upptäckter ger livslust

Ät gott!

Välkommen till Kristinehamn på en weekend.
Här hittar du förslag där du bl a kan njuta av skärgårdsmiljön, en trerätters och trädgårdsbesök.
Läs mer sid 18 - 19.

Det är lätt att äta gott i Kristinehamn. Här finns
ett stort utbud av restauranger, caféer och barer.
Läs mer sid 30 - 31.
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Allt för en perfekt svemester
Med sin enorma storlek bjuder Vänern på havskänsla. Är du ute efter en aktiv semester finns
många friluftsaktiviteter att välja på under konceptet Lake Vänern Grand Tour.

Värmester

Upptäck Värmlands härliga guldkorn
Kristinehamn har turen att finnas i Värmland
och det är klart att du ska passa på att göra fler
värmländska upptäckter när du är här. Några
personliga tips hittar du här och fler finns på
visitvarmland.com.

Alma Löv Museum of Unexp. Art

foto john persson

Sandgrund - Lars Lerin
Hela Sveriges älsklingskonstnär hittar du i
Karlstad. Självklart ska du njuta av hans storslagna målningar i konsthallen på Sandgrund.
sandgrund.org

CYKLING

VANDRING

Cykla runt Sveriges största sjö på
den 64 mil långa nationella Vänerleden. Du bestämmer längden.

Vandra över vackra klippor och genom
storslagna skogar. Längs Vänern finns
flera vandringsleder i världsklass.

Leder för naturälskare
Ytter Bodane i Åmål, Kycklingleden i
Liljedal-Grums, Visnums-Kilslederna i
Kristinehamn, Biosfärleden i Kinnekulle-Götene och Mariestad-Lidköping.

Upphovsrätt Lars Lerin

Ett museum som alltid överraskar. Öster om Sunne hittar du bl a ett tiotal paviljonger utspridda i
naturen. Den stora huvudbyggnaden har tre våningar med konstutställningar, teatersalong och
café. almalov.se

Många olika upplevelser
Runt sjön finns storslagna naturupp
levelser. Dessutom har Vänerstäderna
ett rikt kulturliv och många uppskattade
attraktioner att ta del av.

Borgvik
Strax utanför Grums i en mysig bruksmiljö hittar
du konsthallen Sliperiet med sin omtyckta restaurang, Borgviks museum, Kungskvarnen restaurang, Hyttruinen med guidade turer.

Södra Råda
I norra Gullspång fanns tidigare en unik timmerkyrka som var en oväderlig del i vårt och
hela Europas kulturarv. Kyrkan var invändigt
täckt med många målningar utförda på 1300och 1400-talen. 2001 förstördes kyrkan helt i
en anlagd brand. Idag står en rekonstruktion
av den medeltida, timrade kyrkan i Södra Råda.
sodrarada.se

Foto: Eva Wiklund
foto john persson

PADDLING

BÅTLIV

Upplev den storslagna naturen. Om du inte har tillgång till
egen utrustning kan du hyra utmed vänerkusten. Flera av
uthyrarna erbjuder också guidade turer.

Upptäck innanhavet med egen båt eller följ med
en passagerarbåt på upptäcktsfärd.

Fina platser att paddla vid

Spikens fiskehamn, Kållandsö, Lillängshamnen, Sunnanå
hamn. Städer med mysiga hamnmiljöer: Åmål, Säffle,
Karlstad, Kristinehamn, Mariestad.

Yttre Bodane och Åmåls skärgård, Lurö skärgård, Norra vänerskärgården, Brommö & Torsö skärgård och Kållandsö skärgård.

Mer tips och inspiration
hittar du på lakevanern.se

Trivsamma hamnar att besöka

Bjurbäcken
Naturskön kulturhistorisk miljö hittar du i Storfors. Slusstrappan har tre steg som lyfter båtarna
ca 11 meter. Bjurbäckens slusscafé. Kanalen går
mellan Filipstad - Karlskoga. slusscafe.se

Vilda parken

Sunne Ski & Bike

I Väse finns en spontanidrottsplats som är öppen
året om. Här finns skatepark, downhillbana för
cykel, låghöjdsbana, motionsspår och grillplats.
vildaparken.se

Härlig skidåkning på Sveriges sydligaste
FIS-godkända skidanläggning. Nyhet 2022: Bike
Park. skisunne.se
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1.

Mer info sid 30-32

Vålösundet

2.

Österviks kapell
Stadsbondgården
Kristinehamns konstmuseum
Skymningens badplats
Kapurja
Picassoskulpturen
Jacquelines naturstig
Fyrudden
Södra udden
Kungens rastplats

Härligt läge året runt

3.
Vålösund
Foton: John Persson

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4.
5.

Foto: Tomas Hermann

RV26

Vålön

6. 7.
8.
9.

Vålösund är en del av det stora vänerhavet som
du kan uppleva året runt. Kliv ombord på en av
turbåtarna och öluffa i skärgården, se sid 1013. Hyr kajak och paddla inomskärs eller Vålön
runt. Boka in dig på en trollingcharter och fiska
lax och öring. Eller varför inte hyra en segelbåt
och utforska Vänern på egen hand? När isen är
frusen är läget ett annat. Att susa fram på ett par
långfärdsskridskor eller grilla utomhus året runt
är minnesvärt, se sid 30-32.

Kalvön
Sibberön

Här hittar du en av Kristinehamns bästa vänervyer. Fortsätt gärna längs med strandkanten
genom att följa cykelleden Vänerleden mot Jutviken, Värnanäs, Kungens rastplats och vidare
söderut, läs mer sid 14.

Picassoparken
Världens största Picassoskulptur finns i
Kristinehamn! Nyfiken på hur den hamnade här?
Ta en promenad mellan skyltarna för att ta del av
den spännande historien. Skulpturen är belägen
precis vid början av det vackra vänerinloppet
mot Kristinehamn.

Strandpromenad

10.

Upptäck den vackra strandpromenaden längs
Vålösundet. Sommartid kan du titta på båtarna,
köpa en glass, tillbringa några timmar på ett café
eller en brygga och njuta av solen endast några meter från Vänerns strand. Övriga året är lika
sagolikt med en kaffekopp i handen men en annan upplevelse. Missa inte att se solen gå ned i
Vänern.

Bemannad infopoint under sommaren. För
öppettider, se visitkristinehamn.se.
Vålösundsv 161.

Bada

Ta ett stopp och beundra Picassoskulpturen. Men
missa inte att fortsätta ut till Fyrparken via Jacquelines naturstig som fortsätter runt Södra udden.
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I Kristinehamn finns flera badplatser oavsett om
du gillar klippbad eller hellre har sand mellan tårna. Se badplatser på kartan sid 34-36.
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Foto: John Persson

Foto: Faisal Aimal

Kliv ombord på turbåten
Öluffa i Kristinehamns skärgård
Möjligheterna att åka båt i Kristinehamns skärgård är många. Välkommen till ölivet.
Läs om båtarna och se tidtabeller på sid 12-13.
Mer information om öarna samt utflyktsförslag
hittar du på visitkristinehamn.se.

användas för tillfällig övernattning, men går inte
att boka. I närheten finns en äng som slåttras årligen och passar bra för naturcamping. Vid populära
Lakviken finns gamla grova tallar på båda uddarna. Härifrån har du en underbar utsikt över Vänern.
Vid klart väder syns Lakholmens fyr och i den intilliggande viken finns en fin tältplats.

Alvön

Foto: John Persson

Solbadarön med slipade och mjukt formade
hällar. En stig tar dig till klipporna vid öns västra
sida. Det finns ett litet vindskydd som lämpar sig
till övernattning. Här har du chans att se solen
gå ner i Vänerns obrutna horisont.

Foto: Øyvind Lund

Vålön

m/f Vålön

Stöten

Barnfamiljernas paradis. Kristinehamns största
ö ger dig möjligheten att ha en strand eller en
badvik för dig själv. Sandvikarna är en av Vänerskärgårdens finaste sandstränder. Naturen på
Vålön är omväxlande med barrskog, långgrunda
sandstränder, blåbär, smultron, vita syrener och
lövträd. Längs med Vålöns kust sticker gnejshällar upp ur jorden och resultatet blir härliga badoch solklippor.

Långön

Kalvön

Här kan du finna en egen klippa och ta ett dopp
på Långöns egna lilla riviera, alldeles intill bryggan på öns nordvästra sida. Flera öppna ytor inbjuder till övernattning med tält. Ett vindskydd
finns i anslutning till båtbussbryggan.

Att kliva ut på gångbron mot Kalvön med
vänervyer på båda sidor är mäktigt. Ön ingår
tillsammans med Sibberön i ett naturreservat.
Kalvön har gott om lämpliga ytor att slå upp ett
tält. Intill bryggan finns klippbad, perfekt för dig
som inte vill ha sand mellan tårna.

Tur och retur Karlstad
Öarna Vålön– Kalvön– Sibberön hänger
ihop med hjälp av gångbroar och en fyra
kilometer lång vandringsled. Längs med
stigen finner du bl a härliga badvikar och
klipphällar där du kan njuta av stillheten.
Sommartid når du öarna lätt med en
turbåt, vilket är en perfekt utflykt.
Foto: Faisal Aimal

Raststuga

m/f Vålön

Stöten

Turbåt Stöten

Torrdass

Båtbuss Linje 95

Vindskydd

Båtbuss Linje 96

Sibberön

Ta Båtbussen från Karlstad till Kristinehamn, se
världens största Picassoskulptur och unna dig
en trerätters och övernattning. Eller åk åt andra
hållet till Karlstad och upptäck Värmlands residensstad. Här kan du njuta av konst och kultur
på bl a Lerins konsthall, Värmlands museum och
Naturrum.

Vid passagen över till Sibberön syns Fallskären i öster. Här kan storlommen flyga och du finner klippbad, skogsmark, öppna ängar och storslagna
vänervyer. Från bron lämnar du stranden bakom
dig och vandrar in i skogsbrynet. Raststugan kan
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1. Mastmagasinet
2. Kristinehamns Gästhamn
3. Herrgårdscampingen
4. Vålösundsbryggan
5. Vålön
6. Kalvön		

11

Karlstad

10

7. Sibberön 		
8. Alvön
9. Långön		
10. Lövnäs			
11. Karlstad

2
Turbåtar - tur och retur:
Båtbuss 95
Vålösundsbryggan - Alvön - Långön - Lövnäs - Karlstad.
Extra tur till Kristinehamns Gästhamn via Herrgårdscampingen.
Extra tur till Alvön och Långön.
Båtbuss 96
Vålösundsbryggan - Alvön - Långön - Vålösundsbryggan Herrgårdscampingen - Kristinehamns Gästhamn.
Extra turer till Kalvön.
Stöten
Mastmagasinet - Kristinehamns Gästhamn Herrgårdscampingen - Vålösundsbryggan - Vålön.

Kristinehamn

9
5
8

4

6

BÅTBUSS Linje 95
Kristinehamn - Karlstad

8 juli - 27 aug

Fre, Lör

BÅTBUSS Linje 96
Alvön & Långön

Ons, Tor, Sön

STÖTEN
Mastmagasinet - Vålösundsbryggan - Vålön

Vålösundsbryggan

09.00

Vålösundsbryggan

09.00

Mastmagasinet

10.20

14.30

Alvön

09.45

Kalvön

09.20

Krhmns Gästhamn

10.30

14.40

Långön

10.00

Vålösundsbryggan

09.40

Herrgårdscampingen

10.50

15.00

Lövnäs

11.05

Alvön

10.25

Vålösundsbryggan

11.20

15.30

Inre Hamn, Karlstad

11.20

Långön

10.40

Vålösundsbryggan

11.30

12.10

15.30

15.50

16.10

16.30

16.50

17.10

17.30

17.50

Vålösundsbryggan

11.25

Vålön

11.40 12.00 12.20

15.40

16.00 16.20

16.40

17.00

17.20

17.40

18.00

Karlstad - Kristinehamn

Kombinera båtbuss 95 med buss/tåg

1

3

29 juni - 21 aug

11.50

21 juni - 14 aug

Tis - Sön

Inre Hamn, Karlstad

12.20

Herrgårdscampingen

11.55

Vålön - Vålösundsbryggan - Mastmagasinet

Lövnäs

12.35

Kristinehamns Gästhamn

12.15

Vålön

11.40 12.00 12.20

15.40

16.00 16.20

16.40

17.00

17.20

17.40

18.00

Långön

13.40

Kristinehamns Gästhamn

13.05

Vålösundsbryggan

11.50

15.50

16.10

16.50

17.10

17.30

17.50

18.10*

Alvön

13.55

Herrgårdscampingen

13.15

Herrgårdscampingen

13.00

18.40

Vålösundsbryggan

14.40

Vålösundsbryggan

13.55

Krhmns Gästhamn

13.20

19.00

Herrgårdscampingen

15.10

Kalvön

14.15

Mastmagasinet

13.30

19.10

Gästhamnen

15.28

Vålösundsbryggan

14.35

Gästhamnen

15.30

Alvön

15.20

Herrgårdscampingen

15.40

Långön

15.35

Vålösundsbryggan

16.20

Vålösundsbryggan

16.20

Alvön

17.05

Alvön

17.05

Långön

17.20

Långön

17.20

Vålösundsbryggan

18.05*

Vålösundsbryggan

18.05*
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Båtbuss Linje 95 & 96

12.10

12.30

Se visitkristinehamn.se för prislista. Biljetter förbokas på
karlstadsbuss.se eller på Kristinehamns turistbyrå, alternativt köps ombord på båten. OBS! Begränsat antal platser.

16.30

Stöten

Se visitkristinehamn.se för prislista. Biljetter kan endast
köpas ombord på båten, ingen förbokning. OBS! Begränsat
antal platser.

* Kliv ombord på turbåten Stöten för att åka båt hela vägen in till centrum.
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Med reservation för ev. ändringar.

PREMIÄR FÖR VÄNERLEDEN

www.globalrunners.se
Cyke
l
för li paket
v
njuta sre

Nya Vänerleden blir Sveriges
sjätte nationella cykelled

Nära naturen

Utflykter med familjen i närområdet

Under 2022 invigs Vänerleden, den senaste av Sveriges nationella cykelleder som går runt
landets största sjö och är cirka 64 mil lång. Leden är uppdelad på fyra etapper. För den som
vill cykla i lugn takt passar en etapp fint för en tur på 3-4 dagar.
Kristinehamn - Visnums-Kil
Njut av den fina cykelvägen ut mot skärgården
och Picassoskulpturen, en av Vänerledens bästa
sträckor. Här finns flera chanser att spana på Vänerhorisonten, bada, njuta av ett myllrande båtliv, insupa skärgårdsatmosfären, mysa med glass
eller annat mumsigt. Möjligheterna att beundra
vänervyn fortsätter.

Nordöstra etappen: Karlstad - Mariestad

Att starta och avsluta i Karlstad, Kristinehamn eller Mariestad är bra alternativ då det finns gott om
boendemöjligheter av varierande karaktär på alla
platserna. Här finns natursköna campingar i direkt
anslutning till Vänern, mysiga Bed & Breakfasts
och flera hotell centralt i städernas centrum.

Några nedslag utmed leden:

Sjötorp - Mariestad

Karlstad - Alster

Från Sjötorp går cykelleden längs med Göta kanal
cirka 1 mil. När du når Strandvägen i Mariestad går
cykelvägen längs med Vänern. Följ cykelvägen
ända in till centrum, så passerar du nyöppnade
Emils restaurang, glasskiosker, gästhamn, padelbanor, ett myllrigt hamnliv, hamnbodar, ställplats,
äventyrsgolfbanor, Whiteguidelistade Sill & dynamit och restaurang Bojjen.

Linda Kilsby bor i Medhamn sedan 5 ½ år
tillbaka. Hon har tillbringat mycket fritid här,
ända sedan 2008, då hennes nuvarande boende
tidigare var familjens fritidsbostad. Hon är från
Karlstad och tycker att det bästa med att bo
söder om Kristinehamn är den fantastiskt vackra
naturen och att det är så avkopplande att vara
här.
—Tre mil utanför staden känns som en annan
värld och det uppskattar jag mycket, säger hon.
Din favoritplats i Kristinehamn?
Ett ställe som jag alltid återkommer till, och som
ligger nära vårt hem, är Medhamnsudden. Det
är en ynnest att bara en kort promenad bort ha
tillgång till en horisontvy ut över Vänern. Här är
vackert och storslaget alla tider på året! Andra

Foto: John Persson
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favoritplatser är Nötön/Åråsviken och fågeltornen i Kilsviken. Lindas smultronställe är Visnums
och Visnums-kils hembygdsförening som har en
mängd olika arrangemang. Deras pizzakvällar
med vedungsbakad pizza är suveränt trevliga.
Tips till dem som cyklar förbi din närhet?
— En del som cyklar Vänerleden cyklar förbi där
jag bor vilket inspirerar mig att göra detsamma.
Jag rekommenderar en kort avstickare för att
komma ner till Vänern och få ta del av fantastiska vyer och kanske ett dopp!
— Då jag själv älskar blommor vill jag även tipsa
om att vända blicken ner mot dikeskanterna då
här finns flera sträckor med artrik vägkant.
Se Lindas favoritplatser på kartan på sid 34-36.
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Foton: Johan Marshall

Leden kan med fördel startas från stora torget i
Karlstad där du cyklar norrut mot Sandgrund Lars
Lerin, och tittar på akvareller i världsklass. Strax
efter Välsviken cyklar du på en mysig skogsväg
som leder fram till Alsters herrgård, Gustaf Frödings
minnesgård, där du kan passa på att fika eller äta
lunch i parken med utsikt över Vänern.

Livskraft i naturen
Vandra i Kristinehamn

Njut av stans bästa kaﬀe
med härbakat vid kanalen
mi� i stan! Se krukmakarn
i arbete. Bu�ken har även
kaﬀe/tehandel och tuﬀ
inredning.

Gamla kyrkog 16. 0550-144 37

Foto: Emmie Åkesson

I Kristinehamn
hittar du lugnet
och närheten till
naturen. Välkommen ut och njut i
värmlandsskogarna!

Forts från sid 4:

5. Kombinera
Järnsjöleden
och Järnleden

Här finns vandringsleder
både för dig som vill gå
en längre sträcka och för dig
som bara vill komma ut och njuta i
naturen. I broschyren "Vandra i Kristinehamn" hittar du 24 leder och spår med tillhörande kartor. Hämta den på Kristinehamns turistbyrå
eller se mer information på visitkristinehamn.se
samt naturkartan.se

Vandring från Bjurbäckens
slussar till Kristinehamns gästhamn med övernattning vid Ljustjärn,
3 + 3 mil. Ska du slå på stort då är det här
vad som gäller. Ta buss 400 och boka buss 406 för
att komma till slussarna. Här startar du med en fika
i caféet för att sedan ta dig på en lång vandring
där du börjar på Järnsjöleden mot Kristinehamn.
Du kommer få uppleva otroligt fin och varierande natur med magiska platser att stanna till vid.
Passa på att ta en fika vid Hållsjön med utsikt
över Lundsberg och varför inte ett dopp i plurret!
När du väl kommit in i Kristinehamn efter ca 3 mil
fortsätter du ett par kilometer till Ljustjärns rastplats där du övernattar antingen i vindskyddet eller hängmattan. Att vakna upp här på sommaren
är underbart och efter en stadig frukost fortsätter
du Järnleden hela vägen till Gästhamnen.

Värmlandsleder
Det finns flera kvalitetsmärkta Värmlandsleder
att välja på, bl a Järnleden 30 km som går genom
historisk terräng i järnets spår.

Vänervy
Vi gissar att inte heller du får nog av sjöutsikt eller
att sitta och se ut över vattnet? I Kristinehamn
hittar du flera vänernära vandringsleder, bl a
Jacquelines naturstig och Dyröns naturreservat.

Läs om Kimmies topp 5 naturupplevelser på sid 4
och se dem på kartan, sid. 34-36.
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Butiken med det
personliga
engagemanget
850 kvm på Kungsgatan 46
för medvetna tjejer, killar,
kvinnor och män.
Dessutom en egen inredningsavdelning vägg i vägg
som heter Metro Home.

Mån - Fre: 10.00 - 18.00
Lör: 10.00 - 15.00

Kungsgatan 46

|

0550 - 195 95

|

www.metrokonfektion.se
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Upptäckter
ger livslust

En weekend i Kristinehamn
Njut av skärgårdsmiljön, en trerätters och trädgårdsbesök
Picassoskulpturen

Bo på
herrgård

Pablo Picasso valde

Ölme Prästgård med

Kristinehamn före

anor från 1700-talet.

New York.

Foto: Urban Kihlström

Niklasdams
trädgård
Pelargonmuseum med
över 300 sorter, butik
och café.

Ät gott på
Mastmagasinet
Lokalproducerat och
lagat med kärlek
i skärgårdsmiljö.

Kristinehamns
Konstmuseum
Visar modern och
samtida konst.

Guidad
stadsvandring
Följ med Fru Nordenfeldt tillbaka till
storhetstiden.
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Foton: Johan Marshall

Rid, vandra eller cykla
Rid- och vandringsled 1 juni– 30 sept. Cykelled året runt

Mums, viltkött!
Hjort, älg, rådjur och vildsvin. Lokalproducerat såklart
Hygns Vilt är gårdsbutiken på landet
med egen hjortfarm,
viltslakteri och rökeri.
Här hittar du ett
brett sortiment som
varierar efter säsong.
Under sommarhalvåret finns olika
alternativ att lägga på
grillen. Främst viltkött
marinerat med kryddor
från egna odlingen. Basen i
i
butikens sortiment är viltkött, som
styckdetaljer på hjort, älg, rådjur och vildsvin.
På Hygns Vilt kan du handla en komplett måltid,
här hittar du även korvar i alla former, tillbehör
som potatissallader, såser, gratänger och även
lätta lunchalternativ som pizzor, pajer och
vegbiffar.

Hej Karin! Vad är din egen favoriträtt?
— Helgrillad älgentrecote är en av mina favoriter på sommaren och på vintern är ölbräserad
hjorthögrev eller en stark chiligryta på hjort en
av favoriterna.
Dina favoritplatser i Kristinehamn?
— Jag skulle vilja slå ett slag för landsbygden
i Kristinehamn, alla vackra naturreservat som
finns i södra delen av kommunen samt även den
vackra skärgården och badplatser. Under sommaren är Hults sommarhem väl värt ett besök.
Det finns även mysiga kaféer och restauranger
så som Krukmakeri Hemgjord, Panncentralen –
Italienskt möte och Oliveriet .
Finns det något som du själv vill berätta om?
— Kristinehamn är unikt med många starka livsmedelsproducenter. Allt ifrån öl, choklad, ägg,
grönsaker, alla slags kött och chark, ost, olja,
honung, potatis m.m. produceras i kommunen
så jag kulle vilja se att fler stöttar den livsmedelsproduktion som finns för att gemensamt hjälpas
åt att bygga ett mer hållbart samhälle.

Hygns Vilt är ett familjeföretag där fokus är på
den rena maten och hållbarhet. Karin Höglund
har varit delaktig sedan 2009 men Hygns Vilt
startades av hennes föräldrar för 25 år sedan.

Foto: Roger Borgelid, Visit Värmland Mtb

Skagern runt

En ledkarta och en detaljerad ledbeskrivning finns att
köpa på skagernrunt.se eller på Kristinehamns turistbyrå. Ledbeskrivningen berättar om leden samt
sevärdheter, historia och folksägner längs vägen.

Vandra, cykla eller rid genom tre landskap och fyra
kommuner som möts i sjön Skagern. Väljer du att
färdas hela de tio milen runt sjön får du kanske möta
både västgötar, värmlänningar och närkingar!

Lederna är tio mil men det går självklart att rida,
cykla eller vandra en kortare sträcka. Om du cyklar
kan du även kombinera med Vänerleden, se sid 14.

Runt sjön Skagern finns det djupa skogar, odlat
landskap, röda stugor och fina badmöjligheter.
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Foto: John Persson
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Ta klivet in i Livet i Kristinehamn under 1800-talets första 50 år. Det var en händelserik period:
världsmarknadspriset på järn bestämdes i
Kristinehamn, Georg Adlersparre spelade en roll
för Sveriges regeringsform. Starta din quest på
Kristinehamns turistbyrå. Här får du ditt första
uppdrag av flera som tar dig med på en resa
tillbaka till storhetstiden. Köp questlådan på
turistbyrån, vissa boenden eller besöksmål.

Guidning
Boka in dig på en guidning i Kristinehamns
stadskärna med fru Nordenfeldti och lär känna
stadens spännande historia, läs mer på sid 30-31.

Besöksmål

Kristinehamns Historiska

I Wahlundsgårdens gamla stallbyggnad hittar du
detta charmiga museum som visar utställningar
med fokus på Kristinehamns gedigna historia,
läs mer på sid 26-27.

nväg
en

Gå en stadsvandring på egen hand.
Följ de nio Gamla Stan skyltarna. Läs
mer om Kristinehamns spännande
historia. Orden och bilderna ger en
inblick i miljöer och händelser som varit viktiga
för Kristinehamns utveckling. Turen startar på
Södra Torget och tar ungefär 30 minuter.

Kristinehamns kyrka

Byggdes 1858. Här finns ex dopfunt från
1200-talet huggen i sandsten och ett triumfkrucifix från 1300-talet. På kyrkogården ligger
Gustaf Frödings far Ferdinand och Gustafs ena
syster Anna begravda. N Kyrkog 3 +46 550 879 00
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Ta en promenad i centrum och upptäck anrika
hus och charmiga byggnader i Kristinehamn.
Hovslagaregatan och Södra Hamngatan bildar
Kvarteret Vågen som tidigare var en viktig plats
för järnhanteringen. Idag är det fortfarande ett
härligt kvarter med butiker, deli, galleri, museum och restaurang.

Gamla Stan

Varnan

Stöten avgår från
Södra Hamngatan.
Båten går längs med
vackra Vålösundet.
Läs mer sid 8-13.

Quest: Livet i Kristinehamn

Starta vid Turistbyrån, Södra torget. Promenera
i vackra kvarteret Vågen och gå över bron till
Kristinehamns stadspark. Strosa längs Varnan
och fortsätt Vågparken mot Norra torget. Missa
inte heller de gamla trähusen på Trädgårdsgatan. Längs med älven ser du trappor som användes förr när man tvättade kläder. Gå höger över
bron som går över älven och fortsätt i parkerna
vid båda skolorna. Följ sedan i pilarnas riktning
tillbaka genom parkerna.

Varnan

Väs
t

Promenadvänlig historia

Promenera längs Varnan
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tan
amnga

Vågparken

Mysig småstad med unika berättelser
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Charmig småstad
Möt eldsjälarna bakom några av stadens unika butiker
Retrovågen - Henrik Bergström

Metro - Roger Isberg

Kliv in i den mysiga deli- &
retrobutiken och botanisera med allt från lokalproducerade ostar, kött,
korvar, sylt och marmelader till gamla prylar.
Henrik har jobbat med
mat och dryck i 12 år
och efter några år i
restaurangbranschen
så tröttnade han på
allt massproducerat och
utländskt.
— Jag vill erbjuda mina
kunder hållbara, klimatsmarta
och äkta produkter. Inga mellanhänder och
långa transporter. Man behöver inte importera
tex olivolja när vi har fantastisk rapsolja från
Västanås gård strax utanför Kristinehamn.

Kliv in i mode och homebutiken på 1000 kvm
som har bredden med billigt och exklusivt. Roger köpte Metro tillsammans med sin fru Lotta
för 12 år sedan. Hon var då butikschef på Polarn
och Pyret och han var distriktschef på Suzuki.
— Härlig utmaning och roligt att satsa i
Kristinehamn. Metro är unikt. Det finns inte
så många stora butiker i Sverige, om man inte
räknar med kedjorna. Många av gästerna gör en
utflykt till Kristinehamn och trivs i stadskärnan.
På Metro hittar du personligt engagemang och
kända varumärken. Personalen
hjälper gärna till med en
personlig garderob.

Kontaktuppgifter se sid 27

Kontaktuppgifter se sid 17, 27

Dina favoriter?
— Skärgården är
fantastisk. Jag gillar
italienska restauranger
och vi har tre bra här
vilket är kul. Jag vill lyfta fram Kristinehamn,
det är en fantastiskt fin
stad. Trevligt ställe att bo
på och växa upp på.

Dina favoriter i Kristineham?
— Oliveriet, Krukmakeri Hemjord, Lev Vackert.
Det finns många vandringsleder i närheten och
Järnleden, Prästön/Nötön och Kummelön är mina
favoriter. Ett besök i skärgården är ett måste.

Lev Vackert - Ingela Broling

känna glädje och inspiration i
en butik fylld med krukor,
fågelbad, amplar, korgar,
lyktor, porslin, blommor,
kransar och allt annat
som gör dig glad.

Kontaktuppgifter se sid 27

Butiken som har 142 K följare på instagram
och finns i Kristinehamns äldsta trähus. Här
hittar du noga utvalda, vackra saker till ditt hem
och trädgård. Ingela blandar gammalt och nytt
i en stil som passar många inredningsstilar så
som lantligt, franskt, romantiskt men också modernt och enkelt. — Allt började med att jag och
en kompis gjorde 2 stora inredningsböcker 2009
och 2010 som såldes och säljs än i hela Europa.
Böckerna blev en succé och därefter kom butiken Lev Vackert till som just nu har funnits i 11
år. Inredningen är allt annat än traditionellt då
den är uppbyggd av bara gamla antika möbler
och på så sätt passar butiken huset perfekt. Mitt
mål med butiken är att du som kund kommer att

Dina favoriter?
— Här finns det mesta
man behöver så som
många fina, unika
butiker i staden. Många
riktigt bra restauranger
att äta och umgås på ex
Mastmagasinet, Bowlingen,
Stadshotellet, Oliveriet och
många fler. Vi har också en gästhamn och
förstås vår pärla skärgården med allt vad det
innebär.

Foton: Johan Marshall
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Sov gott
Övernatta i en stuga vid vattnet, på
camping eller fint hotell och njut av
både skärgård och småstadsliv.

Barnvänligt

Vänernära

Hunden är
välkommen

Paketerbjudande

Rullstolsramp

Gruppvänligt

Hiss

Bokningsbart
online

Restaurang

Laddningsstation

Café
Kr-hmn = Kristinehamn

Bed & Breakfast

fb = facebook
insta = instagram

Hotell

kristinehamnsgasthamn.se

Sockerslottet

Lidsbergs torp

Mitt i Kristinehamn hittar du en
liten oas av trivsel.
Norra Staketg 8. 0550-105 50
sockerslottet.com

Semesterhus med trädgård, grill
och luftkonditionering. Ölme
Södra Lid. booking.com

Revsands camping
Se Camping.

Elofstorps gamla
missionshus
Ett annorlunda boende i Ölme
med skön atmosfär, gott om
plats och högt i tak.
070-321 53 53 elofstorp.se

Nya Strandgårdens
Wärdshus
Välkommen till ett hemtrevligt
B&B i Kristinehamn.
Strandv 1D. fb. 0550-800 60
strandgardenswardshus.se

Ställplats
City Hotel
Bo centralast i Kristinehamn.
Kungsg. 44. 0550-122 00
stattkristinehamn.se

Stadshotellet

Herrgårdscampingen
Se Camping.

Nybble
Intresseförening
En enklare ställplats med grillplats, boulbana. Nära naturen.
Gamla skolan, Nybble.
nybbleintresseforening.se

Tält
Herrgårdscampingen
Se Camping.

Revsands camping
Se Camping.

Anrikt boende centralt och nära
till allt. Kungsg 27. 0550-122 00
stattkristinehamn.se

Vandrarhem

Camping
Hult sommarhem
Ölme Prästgård
Gästgiveri

Karaby Gård B&B
Familjevänligt, nyvärpta ägg till
frukost. Karaby Gård 1. fb
karaby.se 070-268 60 34

Hotell Marieberg
Herrgårdscampingen
Stugor och rymliga campingtomter vid Vänern, barnvänligt.
Presterud. fb/insta 0550-102 80
herrgardsliv.se

Familjärt och trevligt i en lugn
omgivning.
Mariebergsv 2. fb/insta
hotellmarieberg.se 0550-173 40

Bo i historisk miljö! Restaurang.
Ölme Prästgård 1. 0550-333 33
olmeprastgard.se

Fin utsikt över Vänern. Ställplats,
sommarcafé och loppis. fb
Hult. 073-461 40 77 visnum.se

Kristinehamns
Golfklubb
Se Vandrarhem.

Stuga

Krongårdens
Vandrarhem
Nära naturen och flera sportfaciliteter. Kasernv. 7.
0550-21 38 13 krongarden.com

Herrgårdscampingen
Se Camping

Nancys B&B
B&B/lägenhet vid E18, 8 km
väster om Kristinehamn.
Vänersviksv 7, Ölme.
070-748 11 68

Revsands camping

Park Hotel

Naturnära familjecamping vid
Vänern. Revsandsv 12. fb
070-695 25 08, 070-530 36 63

Lugnet mitt i stan.
Florag. 2. fb 0550-150 60
park-hotell.nu

Kristinehamns
Gästhamn & Ställplats
Fyrhuset Kristinehamn
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fb/insta
Mysigt fyrhus med vänerutsikt.
info@picassosveranda.se

Bra läge i centrala Kristinehamn.
Nära båttrafik och shopping.
Hamnv. 9. fb/insta 070-588 28 27
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Kristinehamns
Golfklubb
Bo i lugn miljö nära banan. Hyr
per rum eller hela torpet.
Ämbetsägorna. fb 0550-823 10
kristinehamnsgk.se

Ät gott
I Kristinehamn är det
lätt att äta gott.

Café

Vegetariskt

Vänernära

Rättigheter

Vegetariskt &
veganskt

Gruppvänligt

Barnvänligt

Take away

Hund ok
inomhus
Hund ok på
uteservering
Kr-hmn = Kristinehamn

Rullstolsramp
insta = instagram

Uteservering
fb = facebook

Café

Krhmns Golfrestaurang
Se Restaurang.

Restaurang

Bageri Höghuset

Krukmakeri Hemjord

Akira Sushi

Ett 50-tals konditori med tradition, nytänk. Västerlångg 40. fb
bagerihoghuset.se 0550-823 48

Bowlingen

Se Restaurang.

Café, krukmakeri, delikatesser
och inredning i mysig miljö.
G:a Kyrkog 16. fb/insta 0550144 37 krukmakerihemjord.se

Sushi och japanskt kök för dig
som älskar exotisk mat.
Kungsgatan 38. 070-087 87 77
fb @AkiraSushiRestaurang

Niklasdams Trädgårdscafé

Bio & Bistro

Njut av hembakat kaffebröd i
vacker trädgårdsmiljö. Niklasdams Trädgård. niklasdam.se
070-607 70 63 fb/insta

Bio där mat kan ätas både i
loungen och till film i salongen.
Västerlånggatan 21.
0550-77 78 88
fb/insta kristinehamnsbio.se

Café Drevsta
Café med hembakade bullar,
frukost, lunch, Klings glass.
Västgötag 42. cafedrevsta.se
0550-79 09 90 fb

Norrgårdens café

Cafe Pärlan
Fika och smörgås i skärgårdsmiljö. Vålösundsv 156.
0550-879 20

Hemtrevlig miljö både inne och
ute med stort strövområde.
Karlagatan 3A. 0550-825 23
norrgardenscafe.se

Gretas i Vintergatan

O'Tortilla

Se Restaurang.

Gårdsbutiken på
Karaby gård
Närproducerade hållbara
produkter från gården.
Karaby gård 1. 073-637 14 10
karaby.se

Hult sommarhem
Fin utsikt över Vänern. Ställplats,
sommarcafé och loppis. Hult.
visnum.se 073-461 40 77 fb

ICA Maxi Stormarknad

Se Restaurang.

Panncentralen - Italienskt möte Se Restaurang.
Picassos Veranda
Se Restaurang.

Skymningens Mat & Café
Se Restaurang.

Vetekransen
Café mitt i centrum. Kungsg 54.
0550-41 17 07 vetekransen.com

Våffelbruket

Se Restaurang.

Glassiga och matiga våfflor för
hela familjen i Soldattorpet.
Garnisonsvägen 1. fb/insta
073-828 51 94 vaffelbruket.com

Kristinehamn Arena

Österviks Stadsbondgård

En arena för allt och alla med
mångsidigt café. Arenavägen 3.
0550-131 30 fb/insta
kristinehamnarena.se

Träffa bondgårdens djur och ta
en glass i caféet.
Östervik. 0550-881 25

Se Restaurang.

ICA Nyvalls
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Akira Sushi

Våffelbruket

ICA Nyvalls Bäckhammar
Mysig butik med saluhall, restaurang med rättigheter. Öståsg
10. nyvalls.info 0550-290 23 fb

Jacobs Pizzeria

Kr-hmns Golfrestaurang

Hamburgerrestaurang i
Resecentrum samt hotmat.se
Stationsgatan 2. 0550-100 12 fb

Umgås och ha kul - bowling,
mat och dryck i centrum.
Kungsgatan 47. fb
0550-77 96 00 bowlingen.nu

Lunch och à la carte i centrum.
restauranglacucina.se
Kungsg 52. 0550-823 20 fb

Brödernas

Mastmagasinet

Kvalitetshamburgare med färska råvaror. Albinvägen 2.
fb/insta 0550-122 44
brodernas.nu

Allt tillagat med kärlek och
lokalproducerade råvaror.
Södra Hamng. 5. 0550-803 40 fb
mastmagasinet.com

China Garden

Mat i din Vardag

Asiatisk mat med fullständiga
rättigheter mitt i centrum.
Kungsgatan 21. 0550-168 22

Lunch lagad från grunden, alltid
svenskt kött och vegetariskt.
Stängt under sommaren.
Västerlångg 21. 0550-821 21 fb

ICA MAXI Stormarknad
Bistro med fika, sushi, pizza.
I butiken finns nygräddat bröd.
Närkevägen 28.
0550-830 30 fb/insta

Kom på en resa i det italienska
köket. Dr. Enwalls Väg 13E.
0550-125 25 fb/insta
panncentralenitalienskt-mote.business.site

Perrongen 222

Bowlingen

Café och lunch i Vintergatans
galleria, samt catering.
Kungsgatan 31.
070-337 75 54 fb

Panncentralen Italienskt möte

Vedugnsbakad pizza, lunch,
sallad, kebab. Sannag 29.
0550-177 30 fb

Hemlagad mat i naturskön miljö
vid golfbanan. Ämbetsägorna.
0550-50 00 02 fb/insta
kristinehamnsgolfrestaurang.com

Gretas i Vintergatan

The Pub 27

La Cucina

Picassos Veranda
Bistro & café intill Vänerns strand.
Verandans Handelsbod se s 32.
Vålösundsvägen 161.
072-240 64 35
picassosveranda.se fb

Restaurang Axel
Modern mat i klassisk miljö.
Stadshotellet, Kungsgatan 27.
0550-122 00
stattkristinehamn.se

Skymningens Mat & Café
Hemlagad fika och mat vid
Vänern på Kristinehamn Herrgårdscamping. fb/insta
Skymningsvägen 9.
076-022 31 43

Steakhouse 1895

Oliveriet
Äkta italiensk pizzeria, restaurang och deli med hantverkspasta. Kungsgatan 48.
oliveriet.se 0550-50 15 00 fb

O'Tortilla
Mexikanska wraps och sallader
mitt i stan. S Torget 1.
0550-21 71 81 fb

Bästa köttrestaurangen i stan.
Lunch, à la carte, uteservering.
Kungsg. 37. 0550-101 06
fb/insta steakhouse1895.com

Thanh Thai Palace
Thaimat, mongolisk barbeque
och lunchbuffé.
Hamnv. 7. 0550-152 80
thanhthaipalace.se
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The Pub 27
Kristinehamns första sportbar
och gastropub.
Tegelslagareg. 27. 0550-122 22
fb @Thepub27kristinehamn

Torggrillen
Dagens lunch mån-fre 11-14
samt à la carte.
Södra Torget 3. 0550-144 11

Träslottet
Lunch, à la carte, pizza, grupplokal, catering och uteservering.
Tullportsg. 11. 0550-102 10 fb/
insta restaurangtraslottet.se

Ölme Prästgård
Gästgiveri
Närproducerat & White Guiderekommenderat.
Ölme Prästgård 1. 0550-333 33
olmeprastgard.se

Pub/bar

Se Restaurang.

Bowlingen
La Cucina
Mastmagasinet
Panncentralen Italienskt möte
Restaurang Axel
Skymningens Mat & Café
Steakhouse 1895
The Pub 27
Wermlands Brygghus

Hantverksbryggeri med pub.
Dalav. 23. 070-438 45 77
wermlandsbrygghus.se

Gör något kul
Du är så välkommen till småstadslivet i Kristinehamn
med härligt Vänerläge. Här finns stora och små upptäckter året runt. Fler tips finns på visitkristinehamn.se

Bada

Badplatser, se sid 34-36.
Kristinehamn Arena
Se sport & klurigt sid 32.

Bio

Bio och Bistro

En nyrenoverad bio där du kan
äta mat både i lounge och till
filmen, se restaurang sid 28.

Cykla

Stadshotellet

Hyr cykel och njut av cykellederna, se hotell sid 26.

Team Sportia

Hyr 3-växlad cykel med
tillbehör. Albinv 2. fb/insta
0550-107 01 teamsportia.se

Delikatesser
Se shoppa
Gretas Ost & Sånt
Ica Maxi Stormarknad
Ica Nyvalls Bäckhammar
Krukmakeri hemjord
Lev Vackert
Oliveriet se restaurang sid 29

Djur

Karaby gård B&B

Ridning, andra ponnyaktiviteter, se B & B sid 26.

Kr-hmns Stadsbondgård
Träffa bondgårdens djur och ta
en glass i caféet. fb/insta
Östervik. 0550-88125

Ölme islandshästar

Turridning. Privatlektioner på
trevliga hästar. Ölme Berg.
070-644 64 74 fb
olmeislandshastar.se

Fiska

Fiskekort

Flera fiskekort till försäljning på
Kristinehamns turistbyrå.
Södra Torget 3. 0550-881 87

Stadshotellet

Boka fiskepaket med övernattning, se hotell sid 26.

Hökens Trollingcharter

Fisketurer med möjlighet till
övernattning. Fiske efter lax,
öring, gädda, gös. Färdiga paket.
070-661 13 88 trollingcharter.se

Guidning

Frödingstråket

Guidning om Gustaf Frödings
liv i Kristinehamn.
Boka: 070–229 77 06
oivind.asberg@telia.com

Kr-hmn=
Kristinehamn
fb = facebook
För barn
Foto: Jessica Lindqvist

Hund
inomhus

sommartid för besökare. Boka
visning av herrgården.
Värmlands Säby. 070 832 42 12
varmlandssaby.se

Österviks kapell

Medeltidsinspirerat kapell med
museum, parkområde och
intressant historia. fb/insta
Östervik. osterviks-kapell.se

Golf

Kristinehamns golfklubb

En uppskattad klassisk 18-hålsbana. Även utomhusbana padel.
Ämbetsägorna. 0550-823 10
kristinehamnsgk.se

Kr-hmns Gästhamn &
ställplats

18-håls äventyrsminigolfbana. Marint tema. Hamnv. 9.
070-588 28 27 fb/insta
kristinehamnsgasthamn.se

Skymningens Mat & Café
12-håls äventyrsgolfbana med
Kristinehamnstema på
Herrgårdscampingen.
Skymningsvägen 9.
0760-22 31 43

Hökens Trolling Se fiska
Konsult Christina Skan

Följ med på en stadsvandring
tillbaka till storhetstiden. Info &
boka: konsultchristinaskan.se
070-815 99 62 fb/insta

Kr-hmns & Varnums
hembygdsgård

Gamla hus från 1700- till
1900-talen med gamla föremål,
visning kan bokas.
Karlag 3A . 0550-825 23

Handelsträdgård

Krukmakeri hemjord

Ann-britt Schmützer är
krukmakare och nordisk drejarmästare. Se sid 32. fb/insta

Lilla smedjan

Konstsmide, gravkors. fb
Dr Enwalls väg 9B.
076-786 89 24 fb

Lisas Dockbod

Tillverkning av dockor och keramiksaker. Lokandergatan 27. fb
070-558 18 24 lisasdockbod.se

Rudskogaslöjdarna

Genuint hantverk av alla de
slag! Gisselbacka 3315. fb
070-877 85 05 rudskoga.se

Ölmeljus

Se Lokalproducerat.

Svedrins trädgård

En blommande familjeoas vid
sjön Skagern. Gisselbacka 3320,

Nancys loppis

Gårdsbutiken på
Karaby gård

Retrovågen

Hållbara produkter från gården
och mathantverkare från trakten.
Karaby 1. 070-268 60 34 fb
karaby.se

Hygns Vilt

Närproducerad mat med
identitet. Delikatesser baserat
på viltkött och vegetariskt.
Se mer sid 21. Hygns Gård. fb
0551-420 42 hygnsvilt.se

Retrovågen

Saluhall & delikatesser samt
retrobutik Hovslagaregatan 2A.
070-219 92 71 se sid 24.

Ölmeljus

Lokalt hantverk från bygden,
som ljus, ljuskronor, ostkaka,
sylt, honung. Vänersvik 3, Ölme.
olmeljus.se 070-339 98 94

Saker för nytta och nöje, sid 26.
Se lokalproducerat. fb/insta

Röda korset Kr-hmn

Med din hjälp kan Röda korset
secondhand hjälpa många.
Spelmansgatan 47. 0550-159 59

Museum

Kr-hmn hembygdsgård
Se guidning.

Kr-hmns Historiska

Stadshistoriskt museum med
basutställning om Kristinehamns historia samt tillfälliga
utställningar. S Hamngatan 1a.
0550-885 70. fb

Kr-hmns Konstmuseum

Loppis & Secondhand
Antikt & Diverse

Niklasdams Trädgård

JGs Husvagnar

Djurskyddet Krhmn

Husbilslandet

Kr-hmn Fritidsservice

Stolpens trädgård

Potatisboden är fylld med eko
potatis. Självbetjäning.
Brattsand 3. 072-223 07 35 fb

Försäljning av nya/begagnade husbilar, husvagnar samt
auktoriserad serviceverkstad.
0550-293 85. husbilslandet.com

Husvagn/Husbil

Sommarlinden

Självplock av blommor i säsong.
Vike Näbbåsen.
070-224 30 75
sommarlinden.se

Foto: Roger Borgelid, Visit Värmland

Utställningar från den aktuella
konstscenen. Museibutik med
ett noga utvalt presentutbud.
Dr. Enwalls väg 13,
0550-882 00 fb/insta

Se Museum och café sid 28.

Värmlands Säby herrgård
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Hantverk

Niklasdams Trädgård

Quest, se sid 23

1700-talsherrgård med park
och labyrint. Parken är öppen

Rudskoga. 070-633 34 31 fb

Återförsäljare av husvagnar och
husbilar. Reservdelar.
jgshusvagnar.se 0550-131 13 fb

Stort utbud av växter.
Visningsträdgård. Stolpen
0550-311 50 stolpenstradgard.se

Livet i Kristinehamn

Foto: Jessica Lindqvist

Service och reparation av husbil
och husvagn, samt husbilsuthyrning. 0550-104 50 fb
kristinehamnsfritidsservice.se

Rent and Travel

Uthyrning av husbilar. fb
0550-341 90. rentandtravel.se

Antikt, begagnat och loppis.
Karlskogavägen 16.
070-253 19 27 fb
En loppis där intäkterna går
oavkortat till våra djur.
Södra Hamngatan 1B.
0550-151 55 fb

Fyndboa

Värmlands största loppis,
second hand och antikbutik.
Bodalsvägen 5.
0550-150 04 fb/insta

Hult Sommarhem

Sommarloppis. Hult, se sid 28.

Lions & KFUMs loppis

Lokalproducerat
Ekogården i Brattsand

Traditionell loppis med massor
av billiga fynd.
Norra Staketgatan 18
kfumkristinehamn.se
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Pelargonmuseum. Kom och
trivs bland pelargoner, sommarblommor i en vacker miljö.
070-607 70 63 niklasdam.se fb

Österviks kapell
Se guidning sid 30.

På vatten

Båtturer, se sid 12-13.
Hökens Trolling Se fiska
Statt, hyr kajak. Se cykla.
Vänerkajak

Hyr kajak, tvåmanskajak eller
paddelbräda i Vänern.
076-765 33 77 vanerkajak.se

Ölme Islandshästar

Kanotuthyrning. Se djur, sid 30.

Gör något kul
Fortsättning på små som stora
upptäckter från sid 30-31.

Shoppa
Andersson och Nilsson

Klädbutik herrmode med
många märken för olika stilar.
Kungsg 52. 0550-105 61 fb

Elvina-Marin

Välsorterad, servicevänlig båttillbehörsbutik med sjömack.
Båtbyggarev. 3. fb
elvina-marin.se 076-275 88 64

Gretas Ost & Sånt

Ost, chark, kex, marmelad,
oliver, inlagda grönsaker m.m.
Kungsg. 31, Vintergatan.
070-567 89 50 fb

Ica Maxi Stormarknad

I butiken finns nygräddat bröd
- alla dagar kl. 6-23. Närkev. 28.
0550-830 30 fb/insta

Ica Nyvalls Bäckhammar

fb = facebook

Hund
inomhus

Minervabokhandeln

Böcker, spel, pussel, kartor och
pyssel för alla åldrar.
Kungsgatan 37. 0550-104 37 fb
minervabokhandeln.se

Retrovågen

Kristinehamn Arena

se lokalproducerat sid 31.

Roser & Plåt

Inredning, presenter och blommor, allt i en unik mix.
Närkevägen 4. 073-543 42 77. fb

Smycka

Guldsmed, klockservice, klockor
och smycken. Kungsgatan 40. fb
0550-106 38

Tant Anna

Presenter, inredning & nostalgi.
Södra Hamngatan 1B.
070-774 46 03. tantanna.se
Allt inom utomhusträning och
aktiv fritid, se Cykla, sid 30.

Verandans handelsbod

Jon och Jonna

Klädbutiken för alla åldrar till
både honom och henne, väskor.
Kungsg. 42. 0550-173 30 fb/insta

Sport & klurigt

Krukmakeri hemjord

Biblioteket

Metro

Märkesbutiken med det personliga engagemanget, se sid 24.
Kungsgatan 46. 0550-195 95.
fb/insta

Konstsnöspår

Delikatess, se Restaurang sid 29.

Vackra ting och presenter intill
Vänerns strand.
Vålösundsvägen 161.
Se sid 29 Picassos Veranda.

Omtalad och unik inredningsbutik i stadens äldsta hus.
Östra Lötg 5. Se mer sid 25.
070-641 05 80 fb/insta

Pysselverkstad. Materialet är
gratis. Se museum,
Vintertid finns konstsnöspår vid
Hultets friluftsgård. Spårkort
köps på plats via swish.

Intersport

Lev Vackert

Konstasken

Oliveriet

Team Sportia

Café, krukmakeri, delikatesser
i mysig miljö, se s 17. fb/insta
Ga Kyrkog. 15 0550-144 07

X
X
XX
X

För barn

Mysig butik med saluhall,
restaurang med rättigheter.
Öståsgatan 10, Bäckhammar.
0550-290 23 fb/insta

Butiken med stort skoutbud,
speciellt löpning/outdoor.
S. torget 3. 0550-144 00 insta

X
X
X
X

Kr-hmn=
Kristinehamn

Ditt bibliotek för upplevelser,
kreativitet och kunskap.
Tullportsgatan 13.
0550-880 80 fb

Bowlingen

Umgås och ha kul. Njut av, mat
och dryck. Kungsg. 47.
0550-77 96 00 bowlingen.nu

FoppOut Padel

Utomhuspadelbanor med hög
kvalité. Låna racket. Boka på
matchi.se Almvägen 15.
073-059 45 35
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En arena för allt och alla, med
padelhall, fräscht gym, äventyrsbad, Lek & Luft. fb/insta
Arenav. 3. 0550-131 30
kristinehamnarena.se

TRYGGHET & KVALITET SEDAN 1988
I mer än 30 år har Husbilslandet levererat nya
och begagnade fritidsfordon. Med vår långa
erfarenhet och kunniga medarbetare kan du
som kund känna dig trygg hela vägen genom
köpet av husbil eller husvagn! VÄLKOMMEN!

Kristinehamns curling
Ta med ett gän och testa på.
Björkhallen. 0550-834 49

gärna ri!
s
s
o
j
l
ö
F la medie
socia

Bäckhems gård, 15 km söder om Kristinehamn • tel: 0550-293 85
www.husbilslandet.com • Vi håller öppet alla dagar!

Kristinehamns Golfklubb
Padelbanor, se golf.

Kr-hmns Historiska

Den fasta utställningen riktar
sig till såväl vuxna som barn.
Juni-Aug Pippi Långstrump.
Sep-Nov: Lasse-Maja & Cirkusmysteriet. Se museum, sid 31.

KRISTINEHAMN_ARENA

Kr-hmns tennisklubb

I simhallen hittar du en bassäng med olika attraktioner,
hopptorn, 25m bassäng, vattenrutschkana, bubbelpool
& relaxavdelning.

Boka din tennistid på matchi.se
Utomhusbanor: maj-sep.
Inomhusbanor hela året.
Presterudsv. 072-965 58 86

Piratäventyret

Ge dig ut på ett uppdrag för nyfikna upptäckare! Utmana vänner och familj i olika uppgifter i
skärgården. Köp questlådan på
turistbyrån, vissa boenden och
besöksmål.

LEK&LUFT

PlayPool

Kom och spela en omgång biljard! Skaraborgsv. 2. playpool.nu.

Värmlands gokartcenter

Hyr gokart trimmad eller standard och utmana i ett riktigt race.
E18, Kroksvik. 070-590 50 64 fb
varmlandsgokartcenter.se

Har du spring i benen? Hos oss finns det en 6000m2 stor
Arena med helt nytt konstgräs! Under sommaren &
utvalda perioder förvandlas Arenan till vårat populära
lekland Lek&Luft!
I cafét serveras det rykande färskt kaffe, enklare luncher
och en massa gofika.

Team sportia

Hyr utrustning. Hyr långfärdsskridskor, se cykla, sid 30.

KRISTINEHAMNARENA

SIMHALL

PADEL

I vår nybyggda Padelhall erbjuder vi aktiviteter till alla
åldrar och tveka inte att boka en privatlektion via
Hannes.Eriksson@wearepadel.se
Hos oss finns även ett välutrustat gym i fräscha lokaler,
där du har möjlighet till personlig vägledd träning och ett
stort utbud av gruppträningspass.

ARENAVÄGEN 3
68154 KRISTINEHAMN
0550-13130

VÄLKOMNA!
WWW.KRISTINEHAMNARENA.SE
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CAFÉ

GYM

ARENA
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41 Fågeltorn Inre Kilsviken................. sid 15
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1
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3

36 Nötön- Åråsviken........................... sid 15

35 Kungens rastplats

Delikatesser/Gårdsbutiker
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Bada

Broschyrer för vandring och cykling i finns
på visitkristinehamn.se och kan även
hämtas på Kristinehamns turistbyrå.

Detta är ett urval av utflyktsmål som finns i
Kristinehamn. Fler hittar du på
visitkristinehamn.se
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En sida om dressin

STORFORS

néa, Bettina &

Fr. v: Frida, Lin

E18

RV26

Foton: Johan Persson

KARLSTAD

an Marshall

Ida. Foto: Joh

KARLSKOGA
E18

Äventyr på dressin

Trampa dig fram genom tre län och tre kommuner.
Ta med dig familj och vänner och ge er ut på
ett roligt och annorlunda äventyr på den 56 km
långa dressinbanan som går mellan Degerfors,
Konsterud i Kristinehamn och Gullspång.
Självklart går det att göra kortare dagsturer,
eller varför inte hyra dressin över något dygn
och övernatta på en fin rastplats längs vägen?
Från uthyrningsstationen i Konsterud i södra
Kristinehamn, Värmlandkan du starta äventyret
och välja om du vill åka mot Degerfors (Närke)
eller Gullspång (Västra götaland).

huvudbry. Eller varför inte stanna och plocka
smultron bredvid banvallen, leta efter skogens
bär och svamp, meta i skogstjärnen Däveln eller
ta ett hastigt dopp vid den lilla bryggan?

Historiska Nora Bergslags Järnväg
En gång i tiden tuff ade ångloken fram här med
både med passagerare och gods, men nu i
senare tid så var det rälsbussen som ilade fram
genom granskogen för att stanna vid de rödmålade stationshusen. Nora Bergslags Järnväg
var under drygt hundra år en livsnerv för transporter genom sydöstra Värmland. Nu tutar det
inga ångvisslor längre, stinsar och stationskarlar
och den tidens liv som var knutet till banan är
borta, men tack vare ideella insatser kan man
idag uppleva den gamla järnvägen på ett nytt
sätt med dressin. Mer information och länk till
onlinebokning hittar du på

Vildmarksnatur
Att trampa dressin är en rolig utfl ykt som passar
för både barnfamiljen såväl som kompisgänget.
Här får du en liten fläkt av äventyr och vilmarksnatur och de fina rastplatserna är inbjudande
för mysiga matsäcksstopp. Längs banan fi nns
det flera geocacher som kan ge dig lagom med

dressinbanakonsterud.se
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Vi delar med oss av

RV26

Livet i Kristinehamn!

Låt oss hjälpa dig att planera just ditt
besök i Kristinehamn. Vi har samlat
personliga tips så att du kan uppleva
mer i Kristinehamn och i Värmland.
Egna personliga favoriter, kristinehamnarnas speciella smultronställen,
värmlänningarnas skönaste platser
och upplevelser från besökare från
hela världen, året om.

VÄNERN

Turistbyrån finns mitt i centrum vid
Södra torget. Här kan du få inspiration, kolla kartor, söka och boka,
handla och mötas. Eller bara ladda
mobilen en stund. Kom in till oss eller besök vår webb, ring eller maila
och berätta vad du har för önskemål
under din semester eller din vistelse
i Kristinehamn. Vi ser fram emot att
hjälpa dig. Välkommen!

@visitkristinehamn

Kristinehamns turistbyrå
Södra Torget 3, 681 84 Kristinehamn
0550-88187. turist@kristinehamn.se

SKAGERN

visitkristinehamn.se

GULLSPÅNG

