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Upptäck Munkfors-Ransäter med Storyspot, ladda ner och lyssna var och när du vill!
/Explore Munkfors-Ransäter through Storyspot, download and listen whenever, wherever!

Varmt välkommen till 
Munkfors-Ransäter 
och ännu ett annorlunda år

 

ett vanligt år skulle säsongen för alla större, 

populära och festliga evenemang påbörjas i maj 

och sedan fortsätta hela sommaren. 

Motorutställningen Wolfl and springmeet, 

Ransätersstämman, Värmlänningarna, Bälgspel 

vid landsvägskanten, Antik- och samlarmässan är 

några av de evenemang som på grund av pandemin 

fått ställa in ytterligare ett år. Men vi blickar givetvis 

framåt och hoppas att vi alla 2022, ska kunna 

besöka dessa och andra evenemang igen!

Det planeras dock andra, något mindre evenemang, 

så kika gärna in på visitmunkfors.se eller kontakta 

oss för aktuell information. 

Besöksmål med mera

Våra besöksmål, boendeanläggningar, restauranger 

och aff ärer välkomnar besökare och följer myndig-

heternas riktlinjer och rekommendationer. De

följer noga gällande regler kring hygien och gäster

ombeds att göra detsamma. Det händer att öppet-

tider måste ändras, ibland med kort varsel. 

Kontakta därför gärna respektive arrangör och 

besöksmål innan ditt besök. 

Rekommendationer 

På följande webbsidor kan du hålla dig uppdaterad 

om vilka rekommendationer som gäller:

www.krisinformation.se

www.folkhalsomyndigheten.se

A warm welcome to 
Munkfors-Ransäter 
and another diff erent year

A normal year, the season for all major, popular 

and festive events would begin in May and continue 

throughout the summer. The motor exhibition 

Wolfl and springmeet, Ransätersstämman, 

Värmlänningarna, Bälgspel vid landsvägskanten 

and Antik- och samlarmässan are some of the 

events that have had to be cancelled yet another 

year due to the pandemic. But we hope and look 

forward to being able to welcome you to these and 

other events again in 2022! 

For information on activities, events, accommodation 

etc. Feel free to contact us at the tourist information 

or www.visitmunkfors.se/en.   

Tourist attractions etc.

Museums, accommodations, restaurants and 

shops welcome visitors and follow the authorities

guidelines and recommendations. Guests are 

asked to do the same. Please observe that opening 

hours might be changed even with short notice. 

Therefore, please contact the organizer before your 

visit – just to be sure. 

Recommendations

On the following websites you will fi nd the latest 

updates on which recommendations that apply to 

prevent the spread of Covid-19:

www.krisinformation.se/en 

www.folkhalsomyndigheten.se

Ansvarig utgivare: Visit Munkfors-Ransäter

Layout och illustration: Joakim Backlundh Projektledare: Sandra Nilsson

Med reservation för ändringar som skett efter turistguidens tryck./Information is subject to change.
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Viktiga nummer/Important phone numbers

• SOS/Emergency - 112

• Polis/Police (non urgent) 114 14/

 +46 77 114 14 00

• Sjukvårdsrådgivningen/Medical advice - 1177/

 +46 771 11 77 00

Hej! 

Besök gärna vår butik eller kontakta oss så 

hjälper vi dig att hitta rätt bland sevärdheter 

och aktiviteter. Vi följer Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer avseende Covid-19 och agerar 

i enlighet med myndighetens och regionens 

riktlinjer.

Hi!

Feel free to visit our shop or contact us for guidance 

and suggestions on activities and sights. We follow the 

Swedish Public Health Agency’s recommendations 

concerning Covid-19 and act in accordance with 

guidelines of the authority and the region.

Resa hit/Travel here

• Buss till Värmland/Bus to Värmland

 www.fl ixbus.se, www.bus4you.se

• Buss i Värmland/Bus in Värmland

 www.varmlandstrafi k.se (/in-english)

• Tåg/Train, www.sj.se

• Flyg/Fly, www.ksdarprt.se, torsbyfl ygplats.se

@visitmunkfors 

#visitmunkfors

Munkfors-Ransäter turistinformation/Tourist information

Tallåsvägen 12, 684 30 Munkfors | +46 (0) 563-54 10 81 | tourist@munkfors.se | www.visitmunkfors.se 

Lat N 59° 50’ 4”Lon E 13° 32’ 46”. 

Våra öppettider fi nner du på visitmunkfors.se/ For opening hours please see visitmunkfors.se/en.

Fridolf Rhudin museet

I en bevarad miljö i Bruksparken har komikern 

Fridolf Rhudin, en av Sveriges genom tiderna mest 

folkkära skådespelare, fått sitt museum. 

En utställning över hans liv och karriär. Ett rum 

tillägnas bondkomikern “Olle i Skratthult” (Hjalmar 

Pettersson 1886–1960), munkforspojken som blev 

svensk-amerikas främste underhållare. Munkfors 

har även fostrat en av våra dagars största svenska 

artister, Bosse Parnevik, som naturligtvis också fi nns 

representerad på museet. Här fi nns också bond-

komikens nationalmuseum, Parneviks paviljong och 

konstsalongen Lusthuset. Guide är Owe Clapson 

som berättar, sjunger, spelar och imiterar Fridolf 

Rhudin. 

 Fridolf Rhudin, a popular comedian and actor 

during 1920-1934 has his own museum, with an 

exhibition about his life and career. Two other 

comedians, “Olle i Skratthult” and Bosse Parnevik, 

are also represented in the museum.

Information
Owe ”Clapson” Carlsson, +46(0)70-583 43 58
fridolf.rhudin@telia.com, www.fridolfrhudin.se 
Gamla Bruket 5, Munkfors.
Säsong: juni-augusti. Se webbplats för datum och 
öppettider. 
Season: June-August. See visitmunkfors.se/en for dates and 
opening hours.
Övrig tid, hela året efter överenskommelse./Other times, the 
whole year on request.

Sevärdheter
Attractions

Gamla bruket

I Bruksparken, vid den stora forsen i Klarälven, 

speglas en brukshistoria som började 1670 och nu 

kan upplevas i bebyggelse, modeller, fullstora 

anläggningar och spår i naturen. Här fi nns den 

historiska bakgrunden till dagens Munkfors bruk: 

voestalpine Precision Strip AB.

Världens första smältning av stål i det som kom 

att kallas Martinugn gjordes i Munkfors 1864. Idag 

fi nns martinstålverket som byggdes 1877 bevarat 

som när det stängdes 1941. Modellmuseet är inriktat 

på bruket 1890, en intressant brytningstid, socialt 

och tekniskt. Här fi nns också Metodistkapellet och 

Fröken Ruths café. Brandmuseet har bland alla sina 

redskap en ångspruta från 1884.

The old mill area dates back to the 17th century. 

In the mill park you will fi nd several old buildings, 

e.g. the Siemens-Martin steel plant erected 1877 and 

preserved just as when it was closed in 1941, as well as 

the fi re station with its steam fi re engine from 1884. 

In the area you also fi nd the model museum directed to 

the 1890s, a thorough social and technical transition 

period, as well as the Methodist Chapel and Fröken 

Ruths Café.

Information
 +46(0)563-500 03, gamlabruket@gmail.com 
www.hembygd.se/gamla-bruket-i-munkfors
Store Backe 6, 684 31 Munkfors. Säsong: maj–augusti. 
Se webbplats för öppettider./Season: May–August. 
See www.visitmunkfors.se/en for opening hours.

Foto: Joakim BacklundhFoto: Gamla Bruket
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Laxholmen kulturhus i Munkfors 

Information:
Visit Munkfors-Ransäter hanterar förfrågningar.
tourist@munkfors.se, +46(0)563-54 10 81, 
www.visitmunkfors.se
Laxholmen kulturhus i Munkfors, Laxholmsvägen 6. 
Säsong: juni-augusti. Se visitmunkfors.se 
för öppettider. 
Season: June-August. See visitmunkfors.se/en 
for opening hours. 

Petter Alexis Askergren,
speciellt inbjuden gästutställare

Petter är känd som en av Sveriges mest anlitade 

liveartister och populära föreläsare. Han är också 

en fantastisk konstnär som deltar i sommarens 

utställning och har fått en egen avdelning

på Laxholmen./

Petter Alexis Askergren, special guest exhibitor, is 

known as one of Sweden’s most hired live artists and 

popular lecturer. He is also an amazing artist who 

participates in this summer’s exhibition. 

Laxholmen har också en skaparhörna för barn. /
Laxholmen also has a creative corner for children.

26 medverkande kulturarbetare tolkar årets tema.

”Tankarna på ett tema på liv och död, mörker och 

ljus väcktes under coronaåret 2020. Kontraster, 

skillnaden mellan det ljusa och det mörka och det 

som finns däremellan. Både i livet och konsten, 

säger Hans Westlund, konstnär och samordnare./

26 participating artists interpret this year’s theme.

”The thought of a theme of life and death, darkness 

and light was raised during the corona year 2020. 

Contrasts, the difference between the light and the 

dark and what is in between. Both in life and art,  

says Hans Westlund, artist and coordinator.

Bo Englund 

Skulptör född i Munkfors. Utställningen visar 

skulpturer med inspiration från bland annat 

Genesis, Ikaros och Yin-Yang som är donerade 

till Munkfors kommun. Många är dessutom 

utplacerade i samhället. /

Sculptor from Munkfors. The exhibition shows sculp-

tures with inspiration from Genesis, Ikaros, Yin-Yang 

and are donated to Munkfors muncipility. Several of his 

sculptures are also on display in the center of Munkfors.

Petter Alexis Askergren

Konstutställning sommaren 2021
12 juni - 15 augusti 
Vernissage 12/6, endast förbokning

Munkfors kyrka/Church
Munkfors kyrka togs i bruk 1920. Genom en brand 

1984 totalförstördes kyrkan. Endast vissa inventarier, 

kyrksilver, dopfunten och textilier kunde räddas. 

Av kyrkan återstod bara tegelmurarna. Kyrko-

byggnadens tidigare yttre och inre utformning kunde 

återskapas. Den nya kyrkan invigdes 1987. Fridolf 

Rhudins grav finns på Munkfors kyrkogård.

 The church was built in 1920. It burned down in 

1984 and was rebuilt in 1987. Only a few original 

items were saved from the fire. The grave of Fridolf 

Rhudin is in the churchyard. 

Ransäter kyrka/Church
Den gamla kyrkan som var invigd 1672, brann 

ner 1983. Den nya kyrkan är uppförd på samma 

plats och invigd i februari 1986. Exteriört i stil med 

den gamla kyrkan. Kyrkorummet är nyklassiskt 

utformat i ljusa färger. Bland intressanta 

inventarier kan nämnas Ikonaltartavlan målad av 

konstnären Sven-Bertil Svensson och en ljusbärare i 

järnsmide av Nils Forslund. Kormattan är gjord 

av Ethel Halvarsson och övriga textilier av Cai 

Lindahl-Sonesson. Ljuskronorna i den gamla 

kyrkan har stått som förebild till de nya tak-kronorna. 

Tage Erlanders grav finns på Ransäters kyrkogård. 

 The original church was built in 1672 and burned 

down in 1983. The new church was built in 1986 

and is a replica (external facade). An icon altarpiece 

by Sven-Bertil Svensson and a lightbearer by Nils 

Forslund are some of the interesting items to be found 

in the church. The grave of Tage Erlander is in the 

churchyard.

 

Information
Församlingsexpedition +46(0)54-87 00 55
forshaga-munkfors.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors
Öppet/Open: maj–oktober, vardagar dagtid. 
May-October, weekdays during day time.

Ransäters hembygdsgård
Känn historiens vingslag i de 12 spännande musei-

byggnaderna som roar både stora och små. I en 

levande miljö speglas såväl hemmet som jord- och 

skogsbruk. Hembygdsgården ligger vackert beläget 

intill Klarälven endast 5 mil norr om Karlstad. En 

härlig idyll med stora grönytor, perfekt för hela 

familjen att samlas på runt picknickkorgen.

 Feel the wings of history in the 12 exciting museum 

buildings that amuse both young and old. The home, 

agriculture and forestry are reflected in a living 

environment. Ransäters hembygdsgård is beautifully 

situated next to river Klarälven, only 50 km north of 

Karlstad. A lovely idyll with large green areas, perfect 

for the whole family to gather around a picnic basket 

and make new memories.

Information
+46(0)76-308 19 57, reception
Högsbyvägen 2, 684 93 Ransäter 
ransater.com, info@ransater.com
Säsong: maj–september. Se webbplats för öppettider.
Season: May–September. See website for opening hours. 
Övrig tid efter överenskommelse./Other times on request. 

Ransäters kyrka/Church. Foto: Joakim Backlund

Ransäters hembygdsgård/heritage center. Foto: Annika Larsson
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Erlandergården
Museet Erlandergården består av två byggnader, 

skolhuset och minnesgården. I skolhuset, bygdens 

äldsta folkskola, verkade Erik Gustaf Erlander 

som lärare och sonen Tage gick i skola. En trappa 

upp i samma byggnad fi nns lärarbostaden med 

tre små rum och kök. Här föddes Tage Erlander 

år 1901. Familjen Erlander har återskänkt möbler, 

textilier och redskap som fanns i hemmet vid förra 

sekelskiftet. I minnesgården fi nns en överskådlig 

utställning som speglar Tage Erlanders verksamma 

liv som politiker och statsminister. 

När man kopplar ihop utställningarna i de båda 

byggnaderna framträder en tydlig bild av det 

svenska samhällets utveckling och den demokratiska 

välfärdsstatens framväxt. En annan utställning är 

Husmorssemester på Frykenstrand av Karin Broos. 

 Tage Erlander was born in Ransäter 1901 and was 

the Prime Minister of Sweden between 1946–1969. 

Erlandergården consists of two buildings, the childhood 

home and school as well as the memorial ground, 

where you will fi nd an exhbition of Tage’s life as a 

politician and Prime Minister. There is also an exhibit 

with paintings made by Karin Broos.

Information:
+46(0)552-301 03 
Erlandervägen 5, 684 93 Ransäter 
www.erlandergarden.se, erlandergarden@telia.com 
Säsong: maj–augusti. Se webbplats för öppettider och 
evenemang. Season: May–August. See website for opening 
hours and events.

Geijersgården
Geijersgården i Ransäter är författaren Erik 

Gustaf Geijers födelsehem och ett utmärkt exempel 

på den unika herrgårdskultur som växte upp i 

Värmland under stångjärnsepokens storhetstid  

1650–1850. Epoken är livfullt skildrad av Selma 

Lagerlöf i t.ex. Gösta Berlings saga. På gården 

bodde även F.A. Dahlgren en period, författaren till 

Värmlänningarna och fl era sångskatter som ”Jänta 

å ja”. Även Geijers systerson, Uno Troili, fi nns 

representerad på museet. En del av hans berömda 

målningar, bl.a. ett porträtt av hustrun Lotta, fi nns 

att beskåda på museet. Ett besök på gården blir ett 

rofyllt ögonblick med blickar bakåt till en svunnen 

tid.

 Geijersgården, an old manor, is the birth home of 

author Erik Gustaf Geijer. Today it is a museum and 

memorial ground of three well-known Swedish cultural 

fi gures: Erik Gustaf Geijer, Fredrik August Dahlgren 

and Uno Troili. Visit Geijersgården and experience a 

bygone era.

Information
+46(0)563-54 10 81, Visit Munkfors-Ransäter
Geijersvägen 2, 684 93 Ransäter
visitmunkfors.se, tourist@munkfors.se
Öppet/Open: maj–september/May–September. 
Endast förbokade grupper,  min. 1000 SEK/
Only booking in advance, min. 1000 SEK.

OBS! Kulturvecka 12–18 juli, ingen förbokning. 
Entré 50 kr/Note! Culture week July 12–18, no advance 
booking. Entrance fee 50 kr.

Foto: Joakim Backlundh Foto: Erlandergården

Minigolf & lek/play

Frendo, sommar/summer. +46(0)563-507 18
Fabriksvägen 5, 684 32 Munkfors

Ponnyridning på islandshästar/
Pony rides on Icelandic horses

Kalvbergsåsens islandshästar, +46(0)73-55 68 845, 
kalvbergsasen.se

Skattjakt med GPS/Treasure hunt with GPS

Storängens camping, stugor & outdoor
15/6–20/8
+46(0)552-300 80, storangensoutdoor.com

Tovning/Working with wool

Lundby hemslöjd, hela året/the whole year. 
Prova på tovning. Passar alla åldrar./Suitable for

all ages. AnnBritt & PeO Gustafsson. 
lundby33@hotmail.com
+46(0)70-355 22 52, +46(0)70-331 82 68. 

Barnens Värmland/The childrens Värmland

Leos lekland - Lekland./Indoor playground. Karlstad

Mariebergsskogen - Stadspark med barnaktiviteter, 
öppet året runt./City park with child activities. Open 

the whole year. Karlstad

Sunne sommarland - Vattenland med attraktioner.
/Water park with attractions. Sunne

Trollstigen Lesjöfors - En vandringsled för hela 
familjen bland tomtar och troll. /A hiking trail for 

the whole family among trolls. Lesjöfors

Barnaktiviteter
Activities for children 

Fritidsbanken: Kostnadsfri utlåning av sport- och fritidsutrustning. / Borrow 

sports and lesuire equipment for free. +46(0)563-54 10 50, Bliavägen 43, Munkfors

På hjul
On wheels

Cykla runt i bygden, på skogsvägar eller Klarälvs-
banan - 90 km bilfri asfalt./ Cycle around town, on 

forest roads or Klarälvsbanan - 90 km of car-free asphalt. 

Cykeluthyrning/Bike rental

Prästmyrens vandrarhem, STF, Ransäter
Dag vuxen/day adult 150 SEK
Dag barn/day child 100 SEK
15/5–5/10 
+46(0)70-394 49 83, prastmyren.se

Far inn 62, Munkfors
160 SEK/dag/day. 40 SEK/tim/hour 
Sommar/Summer

+46(0)708-540 334, farinn62.com

Storängens camping, stugor & outdoor, Ransäter
Dag vuxen/day adult 160 SEK. 

Dag barn/day child 120 SEK. 

40 SEK/tim/hour. 
1/5-19/9
+46(0)552-300 80, storangenscamping.com

Velostore, Karlstad
Cykelhandlare och verkstad med cykeluthyrning 
från 200 SEK/dag eller 700 SEK/vecka. Har 
standard, racer- och elcyklar, mountainbikes, 
barncyklar och tillbehör. Transportservice när 
möjlighet fi nns. /Rental, shop and service in 

Karlstad. Standard, racer and electric bicycles, 

mountain bikes, children’s bicycles and accessories 

available from 200 SEK/day or 700 SEK/week. Also 

off ers bike transport services when possible. Vår–höst/
Spring–autumn

+46(0)76-191 98 41, info@velostore.se

Cykel på buss/
bike on bus

 14/6-15/8
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1. Laxholmen, Laxholmsvägen 6.
Kulturhus & konstgalleri
Se sidan 4 för mer information. /See page 4 for more 

information.

 
Graffiti - konst & historia i nutid
Vid ruinerna av det f.d. kallvalsverket som brukades från 
början av 1900-talet till 1964 finns idag en graffitivägg. 
Väggen tillkom genom ett ungdomsprojekt under 
sommaren 2015. /By the ruins of the former cold-rolling 

mill used from the early 1900s to 1964, you will today 

find a graffiti wall. The wall was created through a youth 

project in 2015. 

2. Munkfors förenings & konferenscenter,  
Kapellvägen 26. 
Remember Swingtime
En donerad konstsamling med jazzens stora legender 
av konstnär Per-Erik Hedell./A donated art collection 

showing jazz legends, painted by Per-Erik Hedell. 

+46(0)563-50130, mfkc.se

3. Munkfors centrum  
Ljusinstallation  
Pariskonstnären Bengt Olssons ljusinstallation 
vid rondellen på riksväg 62 i Munkfors invigdes 2005 
och har nominerats till “Vackra vägars pris” 2007.
The light installation by the roundabout on road 62 in 

Munkfors is made by Bengt Olsson. It was officially 

opened in 2005 and was nominated to the “Beautiful 

roads prize” in 2007.

Galax
December 2018 invigdes stålutsmyckningen i centrum- 
rondellen. Skulpturen i stål är en hyllning till bygden, 
stålet och de människor som i generationer har 
arbetat med det. Materialet kommer från lokala 
stålföretagat voestalpine Precision Strip, konstnären 
Thomas Strandberg har designat skulpturskissen 
och entreprenören Bogeruds smides & reparations-
verkstad har gestaltat och satt den på plats. /

In December 2018 the roundabout steel embellishment 

was inaugurated. The sculpture is a tribute to the village, 

the steel and the people who have worked with it for gene-

rations. The material comes from the local steel company 

voestalpine Precision Strip.

Artscape Värmland 
Sommaren 2017 gästades Munkfors av två konstnärer 
från Storbritannien genom projektet Artscape Värm-
land 2017, White Moose Project. Annatomix konstverk, 
A chance encounter, finns på kortsidan av hyreshuset 
nedanför andra rondellen och Zadoks finns i pas-
sagen mellan Coop och ICA. / In the summer of 2017, 

Munkfors was visited by two artists from the UK through 

the project Artscape Värmland 2017, White Moose Project. 

Annatomix’s artwork is on the short side of the apartment 

building below the second roundabout and Zadoks is in the 

passage between Coop and ICA. 

Skulpturer/Sculptures 
Munkfors centrum pryds av Bo Englunds skulpturer. 
Karta finns på turistbyrån. /The centre of Munkfors is deco-

rated with sculptures made by Bo Englund. Map available 

at the tourist office. 

3. Wood Jo, Smedsgatan 14A.
Galleri. Fösäljning av konst, skulpturer och nyreno-
verade möbler. Utför möbelreparationer. Art gallery. 

Buy art, sculptures or newly renovated furniture. 

Performs furniture repairs. +46(0)73-643 77 62 

4. Galleri & ateljé w-art, Ängvägen 1.
Målningar av människor, djur och landskap i akryl och 
blandmaterial. Öppet enligt överenskommelse. Hans 
ställer även ut på Laxholmen kulturhus 2021, 
se sidan 4. /
Paintings of people, animals and landscapes in acrylic 

and mixed materials. Open on request. You can also see 

Hans art at Laxholmen. +46(0)70-537 29 36 
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5. Ateljé paradiset, Munkerudsvägen 14.
Besök konstnären Mia Älegård i hennes ateljé. 
Färgglada målningar i akvarell och akryl. 
Öppet enligt överenskommelse. /Visit artist Mia 

Älegård in her studio. Colorful paintings in acrylic and 

watercolor. Open on request. +46(0)70-252 67 11

6. Lenah Jäder Sundberg,Västanå 65. 
Bildkonstnär. Öppet enligt överenskommelse./
Visual arts. Open on request. 

+46(0)70-302 92 70, lenahjader.se

7. Värmlandhof, Tollebol 12.
Konst på gården. Kaffestund i blomsterträdgården. 
Konstgalleri av Birgit Oehmig, ekologisk grönsaks- 
och fruktodling med försäljning. Specialitet: vit sparris. 
/Art on the farm. A coffee break in the flower garden. 

Art gallery by Birgit Oehmig, organic vegetable and 

fruit production, products also for sale. Specialty: white 

asparagus.

Öppet/Open: maj–sep/May–September, 

Lördag–söndag/Saturday–Sunday 13.00–18.00 
meckpommbi@hotmail.com, +46(0)552-300 22

8. Blåkulla, Ransäter rastplats/service area.

Karin Broos. Bilder som reflekterar händelser i livet. 
Karin Broos. Pictures that reflect happenings in life. 

9. Lundby hemslöjd, Lundbyvägen 33.  
Konst, textilt konsthantverk samt träsnideri. 
Öppet enligt överenskommelse. /Art, wool and tangled 

arts, crafts and wood carvings. Open on request. 

AnnBritt & PeO Gustafsson, +46(0)70-355 22 52, 
+46(0)70-331 82 68, lundby33@hotmail.com

10. Ulla Axelsson, Dahlgrensvägen 14. 
Vävning. Hemtextiler av olika slag. Försäljning efter 
överenskommelse. /Weaving, textiles of different kind. 

Open on request. +46(0)552-301 94

11. Bengt Nordqvist, Ransbergsvägen 160.  
Vävaren i Ransäter. Hög kvalité. Gammal tradition. 
Väver även på beställning. Öppet enligt överens-
kommelse. /The weaver in Ransäter. High quality. 

Open on request. +46(0)70-573 63 58  

12. Ransäters hembygdsgård, Ransäter.

En vacker amfiteater och 12 museibyggnader som 

roar både stora och små. I en levande miljö speglas 

såväl hemmet som jord- och skogsbruk. Se sidan 5 

för mer information.
/A beautiful amphitheater and 12 museum buildings that 

entertain both young and old. In a living environment, 

both the home and agriculture and forestry are reflected. 

See page 5 for more information.

Ransäter
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Munkfors elljusspår 
2,2 km

Munkfors

LV 241

RV 62
Vågsjörundan 7,6 km
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Ransäter

Ransberg

Granhöjden

Mossängen

Granhöjdsleden 3,5 km

Stadsvandring 9,6 kmLillbergs-
rundan 3,5 km

Geijerleden 11,5 km

Spraktjärnsleden 4 km

Säterrundan 4,2 km

Erlanderstigen 1,3 km

Utsiktstornet

Ransäters Elljusspår 2,7 km

Bliarundan 3 km

Hurtigrutten 
5 km

Skalltjärns-
rundan 6 km

Nötåsrundan 
5,5 km

Pråmdragar-
stigen 4,8 km

Vandra och låt 
själen hämta andan

Hike and let your soul catch its breath

Ett bra sätt att utforska vår natur på är genom att vandra. Här fi nns 16 vandringsleder i varierande terräng, 

längd och svårighetsgrad. Snöra på dig kängorna och ge dig ut på upptäcktsfärd! Läs mer på visitmunkfors.se

/ A good way to explore our nature is by hiking. There are 16 hiking trails in varying terrain, length and diffi  culty. 

Lace up your boots and go on a journey of discovery! Read more at visitmunkfors.se

Allemansrätten
Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav 

på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och andra människor i 

naturen. Alltså, inte störa – inte förstöra!

Hämta detaljerad information på turistbyrån eller via Naturvårdsverkets webbplats, 

www.naturvardsverket.se/allemansratten

The Right of Public Access
The Right of Public Access is a unique institution. It gives us all the freedom to roam the country-

side. But we must also take care of nature and wildlife, and we must show consideration for lan-

downers and for other people enjoying the countryside. In other words: don’t disturb - don’t destroy! 

Get detailed information at the tourist offi  ce or through the Environmental Protection Agency’s 

website, www.swedishepa.se/Enjoying-nature/The-Right-of-Public-Access/This-is-allowed

Vandra och vinn på nya vägar 

Hittar du bokstäverna?

Aktiviteten ”Vandra och vinn på nya vägar” 
är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Sunne, 
Torsby, Hagfors och Munkfors. 

Ta med dig kompisen, familjen eller njut av 
egen tid - ge dig ut i friska luften och leta 
bokstäver! Hitta bokstäverna, sätt ihop till rätt 
ord och du har chans att vinna presentkort.

Besök minst en led i varje deltagande kommun 
för att hitta det rätta ordet. Vilka leder som ger 
dig en bokstav hittar du på visittorsby.se, där 
hittar du också tävlingstalong och mer 
detaljerad information.

Vi lottar ut 12 presentkort till ett värde av 
8 000 kr bland alla deltagare. Aktviteten pågår 
1 juni-1 sep 2021.

Var med 
och vinn  

presentkort!

för att hitta det rätta ordet. Vilka leder som ger 
, där 

8 000 kr bland alla deltagare. Aktviteten pågår 

Sunne
Torsby
Hagfors
Munkfors 
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Fiska i Munkfors/Fishing in Munkfors 

Turistinformation, Visit Munkfors-Ransäter
Se sida 14–15. /See page 14–15.

Hela året/The whole year. 
+46(0)563-54 10 81, visitmunkfors.se

Bastu Vågsjön/Sauna Vågsjön

Turistinformation, Visit Munkfors-Ransäter 
Bastuuthyrning, ca 8 personer. Närhet till vatten och 
grillplats./Rent a wood-heated sauna, approx. 8 people. 

Near lake and a grill area. 

Hela året/The whole year. 
+46(0)563-54 10 81, visitmunkfors.se

Kanot/Canoe

Storängens camping, stugor & outdoor
Uthyrning, halv- eller heldag./For rent, half or 

whole day.

Juni–september/June–September.

+46(0)552-300 80, storangensoutdoor.com

Prästmyrens vandrarhem, STF
Uthyrning av kanot i Ransjön./Canoe rental in Ransjön

Maj–september/May–September.

+46(0)70-394 49 83

Kajak/Kayak

Prästmyrens vandrarhem, STF
Två ensitsiga kajaker finns för uthyrning i  
Ransjön./Two single-seated kayaks available for 

rent in Ransjön.

Maj–september/May–September. 
+46(0)70-394 49 83, prastmyren.se

Storängens camping, stugor & outdoor
Uthyrning, halv- eller heldag./For rent, half or 

whole day.

Juni–september/June–September.

+46(0)552-300 80, storangensoutdoor.com

Flotte Munkfors/Raft Munkfors 

Storängens camping, stugor & outdoor
Dagstur från Ransäter till Olsäter. 
Day trip from Ransäter to Olsäter.

Juni–september/June–September.

+46(0)552-300 80, storangensoutdoor.com

Båt/Boat 

Prästmyrens vandrarhem, STF
Roddbåt för 3–4 personer, båten ligger i Ransjön.
Rowing boat for 3–4 persons. The boat is in Ransjön.

Maj–september/May–September.

+46(0)70-394 49 83

Forsnäsbadet

16 meter inomhusbassäng och bastu./16 meter 

indoor pool and sauna. 

Stängt sommartid./Closed summertime.

+46(0)563-54 12 60, Uddeholmsvägen 1, Munkfors

Vatten
Water

Munkforsen frisläpps/Klarälven waterfall

Juni/June: 12, 26. Juli/July: 10, 24, 31 Aug/Aug: 7, 14. Klockan 12.00–16.00. 
Obs! Med reservation för oförutsedda händelser som gör att påsläpp av forsen ej kan ske. Lågt vattenstånd kan 

medföra att mängden vatten som släpps på är mindre än normalt./Note! Subject to unforeseen events that prevent 

the water from being released. Low water levels may alter the amount of water. Bruksparken, Laxholmsvägen 6.

Turistinformation, Visit Munkfors-Ransäter, +46(0)563-54 10 81, visitmunkfors.se

Lakene

Det finns många fina, både mindre och större, bad-
platser i och omkring Munkfors kommun.  
De allra flesta är allmänna badplatser, d.v.s. inte 
kommunalt efterhållna. I Munkfors finns en  
kommunal badplats, Hästskoholmen. OBS! Bad 
sker på egen risk och tänk på miljön; lämna inte 
skräp./There are many nice bathing areas in and 

around the municipality of Munkfors. Most of them 

are public bathing areas, in other words, they are not 

maintained by the municipality. Hästskoholmen is 

the only bathing area in Munkfors maintained by the 

municipality. NOTE! Bathing is at your own risk and 

please think of the environment; do not leave garbage 

behind.

Råda strand

Lidsbron
Höje

Mjönäs

Vågsjön

Dammen 
Ransberg

Ransjön
Ransjötorp

Storängen
camping

Lillsjön

Sandviken, Visten

Hästskoholmen

Råda

Lysvik Sörby

Hagfors

Munkfors

Sunnemo

Ransäter

Olsäter

RV 62

LV 817
LV 241

RV 62

LV 240

LV 240
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Sunne, Mårbacka

Karlstad

- Badplats/Bathing areas

Badplatser/
  Bathing areas
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Ransjöns FVO
Abborre, gädda och öring. Mete, fl uga, spinnfi ske, 

trolling. Obegränsat med spön. Dagskort 40 

SEK, veckokort 100 SEK, årskort 150 SEK (kalen-

derår). Trollingkort: årskort 100 SEK. Barn un-

der 16 år gratis. Endast fi ske för husbehov är tillå-

tet. Kortinnehav berättigar även barn och make/

maka att fi ska med handredskap. Iläggningsplats 

vid Otterbäcksviken. Kontrollavgift på 150 SEK tas 

ut av fi skare som saknar giltigt fi skekort.

Perch, pike, trout. Angling, fl y and spin 

fi shing, trolling. Licence: day 40 SEK, week 100 

SEK, year 150 SEK (calendar year). Trolling 

licence: year 100 SEK. No charge for children under 

16 years. Children/husband/wife of the card holder 

are also entitled to use the same licence. Inspection 

fee 150 SEK if you don’t have a valid licence.

Fiskekort/Fishing licence: turistbyrån/tourist infor-

mation, OKQ8, www.ifi ske.se

Spraktjärns FVO
Regnbåge och abborre. Mete, fl uga och spinnfi s-

ke. Trolling är inte tillåtet. Ett dygnskort kostar 

70 SEK (24 h). Max 2 fi skar, abborre räknas ej. 

Båt/kanot är inte tillåtet. Vindskydd fi nns samt 

två bryggor för fl ugfi ske. Fredad i samband med 

inplantering. 

 Rainbow trout and perch. Angling, fl y and spin 

fi shing. Licences: day 70 SEK (24 hrs). Max 2 fi shes/

day card. Perch does not count. Boats/canoes are 

not permitted. Wind shelter and two jetties for fl y 

fi shing. No fi shing when new fi sh are released into 

the water. 

Fiskekort/Fishing licence: turistbyrån/tourist infor-

mation, OKQ8, Frendo.

Klarälvens FVOF
(inom/within Munkfors kommun/municipality)

Harr, öring, (nedvandrande lax), abborre och 

gädda kan fi skas med mete, fl uga eller

spinnfi ske. Klarälvsöring inplanterad 2019 i 

Munkforsen samt Västra sundtjärn. Trolling 

endast i Klarälven. Dagskort 30 SEK, veckokort 75 

SEK, årskort 150 SEK (kalenderår). Barn under 

15 år fi skar gratis. Min. mått harr 35 cm, öring 

35 cm och lax 50 cm. Fiskestigar, vindskydd och 

lägerplatser fi nns. 

 Perch, pike, grayling, trout. Klarälvs-trout 

implanted in Munkforsen and Västra sundtjärn in 

2019. Angling, fl y and spin fi shing, trolling only in 

Klarälven. Licences: day 30 SEK, week 75 SEK, year 

150 SEK (calendar year). No charge for children un-

der 15 years. Minimum size grayling 35 cm, brown 

trout 35 cm and salmon 50 cm. Fishing paths, 

wind-shelters and camping grounds are available. 

Fiskekort/Fishing licence: turistbyrån/tourist in-

formation, OKQ8, Frendo, Storängens camping, 

Gamla bruket, Ransäters hembygdsgård, 

www.ifi ske.se

Fiske
Fishing 

Foto: Kelly Sikkema - Unsplash

Skalltjärns FVF
Regnbåge, öring, röding och abborre. Mete, fl uga 

och spinnfi ske är tillåtet. Dagskort 100 SEK 

(00.00–24.00). Barn under 12 år i målsmans 

sällskap gratis (dock max 3 fi skar, abborre 

räknas ej). Fem vindskydd med tre brasplatser. 

En tillgänglighetsanpassad brygga fi nns. Båt är 

inte tillåtet.

Rainbow trout, brown trout, char, perch. 

Angling, fl y and spin fi shing. Licences: day 100 SEK 

(12 am-12 pm). No charge for children under the 

age of 12 if accompanied by an adult. Max 3 fi shes/

daycard. Perch does not count. Five wind-shelters, 

three fi replaces and a jetty accessible for persons with 

disabilities. Boats are not permitted. 

Fiskekort/Fishing licence: turistbyrån/tourist 

information, OKQ8, Frendo, STF Prästmyrens 

vandrarhem, Ransäters hembygdsgård, Böjda 

Spön (Sunne).

Skärjen & Långtjärnarnas FVF
Abborre och gädda. Årskort familj 150 SEK, 

årskort enskild 100 SEK (kalenderår) och dagskort 

enskild 20 SEK. 

Perch and pike. Day 20 SEK, year 100 SEK 

(calendar year) and family licence year 150 SEK 

(calendar year).  

Fiskekort/Fishing licence: turistbyrån/tourist 

information, OKQ8. 

1. Abborre/Perch 

2. Harr/Grayling

3. Gädda/Pike

4. Öring/Brown trout 

5. Röding/Char 

6. Regnbåge/Rainbow 

Kom ihåg att köpa ditt fi skekort!
Remember to buy your fi shing licence!
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 Djur & vildmark     
Animals & wilderness

Tur- och ponnyridning på islandshästar/
Tour and pony riding on Icelandic horses 

Turridning i värmländsk natur är en härlig 
upplevelse./Riding tours in the nature of Värmland is a 

wonderful experience. 

Kalvbergsåsens islandshästar, Munkfors
Maj-oktober/May-October.

+46(0)73-55 68 845, kalvbergsasen.se

Bäversafari/Beaver safari

Storängens camping, stugor & outdoor
Juni–augusti/June–August.

+46(0)552-300 80, storangensoutdoor.com

Nordic Nature Safari

Guidad tur djupt in i den Värmländska skogen med 
möjligheten att få se vilda djur i dess naturliga miljö. 
A guided tour deep into the forests of Värmland with the 

possibility to spot wildlife in it’s natural environment.

Storängens camping, stugor & outdoor
+46(0)552-300 80, 
storangensoutdoor.com

Utsiktsplats/Viewing points

1. Boråskullen: en naturlig utsiktsplats./A natural 

viewing point near Munkfors.

2. Utsiktstorn Loslätten: en av Munkfors-Ransäters 
bästa utsiktsplatser.
One of the best viewing points in Munkfors-Ransäter. 

Turistinformation, Visit Munkfors-Ransäter
Sommar/Summer. 
+46(0)563-54 10 81, www.visitmunkfors.se 

Älg och fotosafari/Elk and photo safari

Max 4/min 2 pers. 

Huskyfarm Björkilsätern, Sunnemo
Maj–oktober/May–Otober. 
+46(0)563-924 38, huskyfarm.com

Värmlands älgpark/Värmlands Moose Park 

Värmlands första och enda älgpark. En unik 
upplevelse med älg./Värmlands fi rst and only moose 

park. A unique experience with moose.

Värmlands älgpark, Hole
Öppet hela året/Open the whole year.
Se webbplats för tider och aktiviteter/Please see 

website for times and activities.

+46(0)70-266 49 45, www.moose-world.com

WILD Värmland
Följ med en guide långt ut i skogen för att spana efter 
skogens konung, älgen. Chans att se bäver, räv, 
rådjur och kanske även lodjur och varg./Follow a 

guide into the forest in search of the king of the forrest, 

the moose. You might also spot beaver, fox, deer and 

maybe even catch a glimpse of a lynx or wolf.

60North Sweden, Ransäter
Maj–augusti/May–August

+46(0)70-355 81 67, www.60north.se

Vandra i Munkfors-Ransäter/
Hiking in Munkfors-Ransäter

Turistinformation, Visit Munkfors-Ransäter
Vår–höst/Spring–autumn.

+46(0)563-54 10 81, www.visitmunkfors.se

Foto: Slobodan Radovanovic

Boende
Accommodation

Stanna gärna och länge när du är på besök i 

Munkfors-Ransäter. Sov gott! /Feel free to stay as 

long as you want while visiting Munkfors-Ransäter. 

Sweet dreams!

Munkfors

Väg 241

Ransjön

Vågsjön
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1. Enbackens pensionat 

Fullt utrustat boende om 100 m2 i eget hus på familje-
gård. Två sovrum med 4 bäddar. Vardagsrum med 
bäddsoff a. Fullt utrustat kök med matplats. Badrum 
med dusch, tvätt-maskin och torktumlare. 
 Fully equipped accommodation on a family farm. Two 
bedrooms with 4 beds. Living room with sofa bed (2 beds). 
Fully equipped kitchen with dining area. Bathroom with 
shower, washer and dryer. 

Pris från 550 SEK/dygn

Rates from 550 SEK/night

+46(0)563-51 233, +46(0)73-90 80 613. pensionat@enbackens.se, 
pensionat.enbackens.se, Mossängsvägen 186, 684 91 Munkfors

Foto: Enbackens pensionat
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Stängt 2021/Closed 2021

Boende/Accommodation  |  19



20  |  Boende/Accommodation Boende/Accommodation  |  21

2. Munkfors förenings & konferenscenter,  
 stugby & vandrarhem/cottages & hostel, Munkfors 

Fin stugby och vandrarhem belägen i omedelbar 

anslutning till naturen. Hel/halvpension möjligt vad 

gäller större grupper. Stugorna har 3–4 bäddar och 2 stugor 

är tillgänglighetsanpassade. Vandrarhemmet har rymliga 

rum med egen dusch och toalett. Här erbjuds allt för 

konferensen, aktivitets- och träningslägret. 

 This holiday village and hostel is located in close proximity to nature and only 

1 kilometer from the centre of  Munkfors. The cottages have 3–4 beds and 2 cottages 

are accessible to persons with disabilities. Each hostel room has its own wc & shower. 

Priser från 850 SEK/dygn/stuga

Rates from 850 SEK/night/cabin

Priser från 650 SEK/dygn/rum

Rates from 650 SEK/night/room

+46(0)563-501 30, mfkc@telia.com, 
mfkc.se, Kapellvägen 26, 684 31 Munkfors

Foto: Joakim Backlundh

Vy mot HästskoholmenFoto: Sandra Nilsson

3. Privata stugor & rum/Private cabins & rooms 

Få tips om privatägda stugor, endast förmedling. 
Stugorna är belägna i både Munkfors och Ransäter. 
Ring eller mejla för att få tips! 
 The cabins are located both in Munkfors and Ransäter 
and are rented out by private individuals. 
Call or e-mail for information!

4. Husbilsparkering/RV parking

Ett mindre antal parkeringar för husbilar fi nns utefter 
Laxholmsvägen, mitt emot Hästskoholmen naturreservat. 
För information kontakta Visit Munkfors-Ransäter.
 A small RV parking lot on Laxholmsvägen, across Hästskoholmen 
nature reserve. For more information please contact Visit Munkfors-Ransäter. 

Turistinformation
Hela året/The whole year
+46(0)563-54 10 81, tourist@munkfors.se
www.visitmunkfors.se
Tallåsvägen 12, 684 30 Munkfors

20  |  Boende/Accommodation

5. Perrongen, B&B, Munkfors

Två lägenheter med 4 respektive 5 bäddar i renoverad 
tågstation byggt 1890. Båda med fullt utrustat kök, 
badrum med dusch, vardagsrum och matsal. Frukost 
kan erbjudas vid förhandsbokning. Barnsäng fi nns 
tillgänglig vid behov.

Two apartments, one with 4 beds and one with 5 beds, 
in a renovated train station built in 1890. Both with fully 
equipped kitchen, bathroom with shower, living- and dining 
room. Breakfast can be arranged if booked in advance. 
Baby cot is available if needed.

Priser från 695 SEK/lägenhet/dygn

Rates from 695 SEK/apartment/night

+46(0)73-175 88 86, perrongen.munkfors@gmail.com, 
perrongen-munkfors.com, Uddeholmsvägen 15, 684 31 Munkfors

Foto: Perrongen

6. Ransbergs herrgård/Scout camp, Ransäter

Vandrarhemsstandard, hel/halvpension möjligt 
vad gäller grupper. Fyra rum i Hammargården är 
tillgänglighetsanpassade. RWC i huvudbyggnaden, 
fl yglarna och loftstugan. Lägerplats för upp till 500 
tält. 

Hostel, full/half board possible for larger groups. Four 
rooms in Hammargården are accessible to persons with 
disabilities. RWC in the main building, wings and loft 
cabin. Campsite for up to 500 tents.

Priser från 550 SEK/rum/dygn 

Rates from 550 SEK/room/night

+46(0)552-302 39, kontakt@ransberg.com, ransberg.com, 
Ransbergs Herrgård, 684 93 Ransäter

Foto: Ransberg

7. STF Prästmyrens vandrarhem/hostel, Ransäter 

Öppet året om! Gården ligger i en lugn underbar miljö omgiven 
av ängar och skog. Övernattning i 2–3 bäddsrum eller i stugboende 
för 1–6 personer. Skön dubbelsäng i alla rum. Självhushåll, men 
frukost kan erhållas. Barnvänligt med stora lekytor och många 
aktiviteter.
 Open all year! The farm is located in a quiet beautiful
environment surrounded by meadows and forest. Stay in 
rooms with 2–3 beds or in cabins (1–6 persons). Self-catering 
(breakfast is bookable). Child-friendly with big play areas 
and many activities.

Priser från 300 SEK/dygn/pers.

Rates from 300 SEK/night/pers.

+46(0)70-394 49 83, info@prastmyren.se, prastmyren.se
Prästvägen 10, 68493 Ransäter

Foto: Prästmyrens vandrarhem

Stängt 2021/Closed 2021
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9. Stuga Rudstorp, Ransäter
Stuga om 49 m2. Sovloft med 2 sängar.
Braskamin. Badrum med WC och dusch. 
Fullt utrustat kök.
 Cottage 49 m2. A loft with 2 regular beds. 
Fireplace. Bathroom with toilet and shower. 
Fully equipped kitchen with large dining area.

Priser från 650 SEK/dygn

Rates from 650 SEK/night      

 +46(0)70-355 81 67, 60north.se, marian@60north.se, 
Rudstorp 10, 68493 Ransäter

Foto: 60North Sweden

8. Ransäters stugby & camping

Stugorna ligger i direkt anslutning till den vackra hembygds-

gården och värdshuset med utsikt över Klarälven. Tillgänglig-

hetsanpassade stugor finns. Timmerstugor med självhushåll-

ning och 2–8 bäddar samt enkelrum. Camping med upp till 

1200 platser. Hembygdsgården är en populär och passande 

plats för såväl bröllop, konferenser och släktträffar.

 The cottage area is located next to the beautiful heritage center by 

the river Klarälven. Cottages with self catering and 2–8 beds, two 
cottages are accessible to persons with disabilities. Single rooms 
also available. Capacity for up to 1200 caravans.

Pris från 250 SEK/dygn/rum, 600 SEK/dygn/2-bäddsstuga, 

100 SEK/dygn/campingplats ej el

Rates from 250 SEK/night/room, 600 SEK/night/2 bed cottage, 

100 SEK/night/camping site no electricity

+46(0)76-308 19 57, 
info@ransater.com, ransater.com, 

Högsbyvägen 2, 684 93 Ransäter

Foto: Sandra Nilsson

10. Storängens camping, stugor & outdoor, Ransäter  

Campingen ligger naturskönt vid Klarälvens strand. Stugor 
med minikök samt tält/husvagnsplatser. Fullt utrustad service-
byggnad med RWC. Barnvänligt med lekytor och aktiviteter. 
Öppet 30/4–20/9 med utökad service 15/6–20/8.
 Camping located in the midst of the beautiful country scenery on 
the banks of Klarälven. Self catering cottages and tent/caravan sites. 
Fully equipped service building with RWC and showers. 
Child-friendly with play areas and activities. Open 30/4-20/9.

+46(0)552-300 80, info@storangenscamping.com, 
storangenscamping.com, Erlandervägen 2, 684 93 Ransäter

Priser från 350 SEK/natt/2-bäddsstuga

Priser från 200 SEK/natt/campingplats

Rates from 350 SEK/night/2-bed cottage

Rates from 200 SEK/night/camping site

Foto: Storängens Camping 
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Mäster fälling

+46(0)563-500 07 

farinn62.com/restaurang/ 

Munkfors, Tallåsvägen 12. 

Majas gatukök

+46(0)563-523 46. 

Munkfors, Stubbängsvägen 1. 

Munkfors steakhouse & pizzeria

+46(0)563-508 10. 

Munkfors, Torget 1.

Restaurang & pizzeria 37:an

+ 46(0)563-529 39. 

Munkfors, Munkerudsvägen 37. 

Pizzeria Torino

+46(0)563-500 22. 

Munkfors, Smedsgatan 14 A. 

Konditori restaurang Söta Kaka

+46(0)72-398 71 11. info@sotakaka.com

Munkfors, Munkerudsvägen 36. 

Bittans konditori 

+46(0)73-087 36 09, bittans.se

Munkfors, Tallbacksvägen 19

Fröken Ruths café

+46(0)563-500 03.

www.hembygd.se/gamla-bruket-i-munkfors

Munkfors, Store backe 6. 

Storängens camping, stugor & outdoor

+46(0)552-300 80. storangenscamping.com,  

Ransäter, Erlandervägen 2. 

Erlandergården  

+46(0)552-301 03. 

Ransäter, Erlandervägen 5.

Stensdalens glasscafé

+46(0)70-355 81 67. 

Ransäter, Hedåsvägen 14. 

Ransäters café

+46(0)76-308 19 57. ransater.com   

Hembygdsgården, Högsbyvägen 2. 

Mat & dryck
Food & drink   
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Rekommenderade 
dagsturer

Recommended day trips

Hagfors järnvägsmuseum & dressin, Hagfors 

I det barnvänliga järnvägsmuseet visas gamla 

ånglok, elektriska lok, vagnar och arbetsredskap. 

Passa också på att åka dressin mellan Hagfors 

järnvägsmuseum och Stjärnsfors Kvarn, en 12 km 

naturskön upplevelse tur och retur.

 From steam engines to the railroad of the fifties. 

Also, rent a trolley and experience the beautiful 

nature between Hagfors railway museum and 

Stjärnsfors kvarn (mill), a 12 km roundtrip. 

www.visithagfors.se

+46(0)563-149 00

Uvedsvägen 7, 683 33 Hagfors  

Torsby finnskogscentrum, Lekvattnet 
Möt en bit unik nordisk historia.

 Meet a piece of unique Nordic history. 

www.varmlandsmuseum.se/finnskogscentrum

Lekvattnet 84, 685 91 Torsby

Värmlands museum, Karlstad  
Ett av Sveriges mest besökta länsmuseer. Här 

samsas Värmlands kulturhistoria med interna-

tionella succé-utställningar. 

 One of the most frequently visited county 

museums. Take part of Värmlands cultural history 

as well as internationally renowned exhibitions. 

www.varmlandsmuseum.se 

Sandgrundsudden, 651 08 Karlstad 

Långban gruvby & kulturby, Filipstad

Långban är en av världens mineralartrikaste 

platser med välbevarade miljöer från gruv-

industrin med gruvfält, hytta och mineral-

utställning. 

Långban mine and culture village is one of the 

world’s most mineral rich places with well-preserved 

environments from the mining industry, with  

mining fields, the cabin and mineral exhibition.

www.varmlandsmuseum.se/langban

Hyttbacken Långban, 682 92 Filipstad

Mariebergsskogen, Karlstad 
Karlstads stadspark. Lekplats, 

bad, utställningar, aktiviteter och lantdjur.

 Karlstad city park. A beautiful park with farm 

animals, bathing spots, activities and playgrounds. 

www.mariebergsskogen.se.

+46(0)54-540 27 50 

Treffenbergsvägen, 682 29 Karlstad

Mårbacka minnesgård, Östra Ämtervik
Lär känna Nobelpristagren Selma Lagerlöf, 

inte bara som författare utan också som kvinna 

och företagare. 

 Get to know Nobel Prize winner Selma Lagerlöf, 

not only as a writer, but also as a woman and 

business entrepreneur. 

www.marbacka.com

Mårbacka 42, 686 96 Östra Ämtervik

Dressin, Hagfors. 

Foto: Per Eriksson
Långban gruvby & 

kulturby. 

Foto: Lars Sjöqvist
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Shopping

Auktioner/Auctions   

•	Munkfors	auktioner,	Rulle	Bergmansväg	5,

 +46(0)70-516 13 59

Andrahandsbutik/Second hand shop 

•	Nygammalt,	Skolvägen	12	

 +46(0)563-524 91, 523 36

•	Munkfors	resurscenter,	Laxholmsvägen	6, 

  +46(0)563-54 12 14

•	Loppisstationen,	Torget,	+46(0)73-461	43	17

•	Röda	korset,	Torget.

•	 	Begagnatvaruhuset,	Torget.

Blommor/Flowers      

•	Blomsterboden,	Torget	4,	+46(0)563-501	66

•	Coop,	Torget	3,	+46(0)10-410	95	00

•	 Ica	supermarket,	Torget,	+46(0)563-513	30

Byggmaterial & tillbehör/  
Building materials and supplies

•	Olsäter	såg,	Bolist,	+46(0)552-310	96,	Olsäter

•	MECA	L-M	bil,	Munkerudsvägen	30,	

 +46(0)563-125 60

•	Munkfors	trädgårdstjänst,	Munkerudsvägen	23,		

 +46(0)563-500 30

Bageri/Bakery  

•	Höje	vedugnsbageri,	Höje	81,	

 +46(0)563-722 10

Böcker/Books

•	Munkfors-Ransäter	turistinformation,	Tallåsvägen	12, 

 +46(0)563-54 10 81

•	Coop,	Torget	3,	+46(0)10-410	95	00

•	 Ica	supermarket,	Torget,	+46(0)563-513	30

El & hushållsartiklar/  
Electricity & household items

•	Coop,	Torget	3,	+46(0)10-410	95	00

Fiskeutrustning/Fishing gear

•	Storängens	camping,	stugor	&	outdoor,	 

 Erlandervägen 2, +46(0)552-300 80

•	Böjda	spön,	Långgatan	12,	Sunne,	

 +46(0)565-71 16 00

Foto/Photo                

•	RT-foto,	Dalbråtsvägen	12,	+46(0)70-336	33	31

Godis/Sweets 

•	Antons	tobak	&	godis,	Torget	1,	 

 +46(0)563-511 90

Djurtillbehör/Pet accessories

•	Mjönäs	djurklinik,	Mjönäsvägen	36, 

 +46(0)563-723 33

Kläder/Clothes 

•	Mia’s,	Torget	7	A,	+46(0)563-506	70	

•	Lerins	herrkonfektion,	Tallbacksvägen	19,			 	

 +46(0)563-502 13.

Konst, konsthantverk, 
hantverk/Art & handicraft 

Se Konst & kultur i Munkfors-Ransäter sid. 10

Leksaker/Toys 

•	Leksaken	i	Munkfors,	Munkgatan	44,	 

 +46(0)563-501 00
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Livsmedel/Groceries

•	Coop,	Torget	3,	+46(0)10-410	95	00

•	 Ica	supermarket,	Torget,	+46(0)563-513	30

•	Munkfors	livs,	Smedsgatan	14	C

•	OKQ8,	Kapellvägen	2,	+46(0)563-514	90

•	Frendo,	Fabriksvägen	2,	+46(0)563-507	18

•	Torfolk	gård,	Östra	skymnäs,	+46(0)563-723	68

•	Majas	gatukök,	Stubbängsv.	1,	+46(0)563-523	46

Cykel, mopedtillbehör & reparationer/
Bike, moped and repair shop

•	Munkfors	trädgårdstjänst,	Munkerudsvägen	23,		

 +46(0)563-500 30

Papper- och kontorsartiklar/  
Paper & office utensils

•	L-M	bil	MECA,	Munkerudsvägen	30,	 

 +46(0)563-125 60

•	Coop,	Torget	3,	+46(0)10-410	95	00

•	 Ica	supermarket,SE	Torget.	+46(0)563-513	30

Skönhetsprodukter & kosmetika/
Beauty products  & cosmetics    

•	Mia’	s,	Torget	7	A.	+46(0)563-506	70.

•	Harmoni,	Munkerudsvägen	21,	+46	(0)70-935	00	87

Sport/Sporting goods 

•	Munkfors	trädgårdstjänst,	Munkerudsvägen	23,	 

 +46(0)563-500 30

Systembolag/Liquor store

•	Tallbacksvägen	21,	+46(0)563-506	27

Presenter/Gifts

•	Blomsterboden,	Torget	4,	+46(0)563-501	66

•	Munkfors-Ransäter	turistinformation,	

 Tallåsvägen 12, +46(0)563-54 10 81

•	Alla	sinnen,	Munkerudsvägen	37,	

 +46(0)70-2809520

Gårdsbutik/Farm shop

•	Enbackens	musteri,	Obs!	Webshop	med	

 utlämning av förbeställda varor.

 Mossängsvägen 186, +46(0)73-908 06 13

•	Torfolk	gård,	Östra	skymnäs,	+46(0)563-723	68

Övrigt/Other 

•	Seriemagasinet,	Bliavägen	45,	+46(0)	70-210	96	02

•	Te	&	krydda,	Tallbacksvägen	8,	

 +46 (0)563-542 800

•	Söt	&	flitig,	Sågaregatan	9,	

 +46(0)70-095 30 62, +46(0)72-270 25 88

Foto: mostphotos Foto: mostphotos 

Service 
Apotek/Pharmacy 

•	Apotek	hjärtat,	Torget	2	B,	+46(0)771-405	405

Bankomat/ATM      

•	ATM,	Torget	1

•	Far	inn	62/ATM,	Tallåsvägen	12

Bastu/Sauna   

•	Vågsjöbastun,	+46(0)563-54	10	81

•	Forsnäsbadet,	Uddeholmsvägen	1,	

 +46(0)563-54 12 60 

 
Bensinstationer/Petrol stations     

•	OKQ8,	Kapellvägen	2,	+46(0)563-514	90

•	Ingo	(Frendo),	Fabriksvägen	2,	+46(0)563-507	18

Bibliotek/Library   

•	Biblioteket,	Smedsgatan	16,	+46(0)563-54	10	40

Bildelar, bilverkstad/
Automobile parts, car repair  

•	MECA	L-M	bil,	Munkerudsvägen	30,	 

 +46(0)563-125 60

•	Munkfors	bilskrot,	Trollkullevägen	3,	 

 +46(0)563-520 20

•	Bilelektriska,	Fabriksvägen	8,	+46(0)563-506	20

•	Lillängens	bil	&	däckservice	AB,	Lillängen,		 	

 +46(0)563-520 80

•	Bil	&	maskin	i	Munkfors,	Uddeholmsvägen	25,		

 +46(0)563-500 88

•	Gummiverkstán	Munkfors	(däck/tires) 

 Fabriksvägen 8, +46(0)76-028 82 12

Biltvätt/Car wash 

•	OKQ8,	Kapellvägen	2,	+46(0)563-514	90

•	Munkfors	bilvård,	Fabriksvägen	2,			 	

 +46(0)72-193 24 30

Bilbärgning/Towing service   

•	Assistancekåren	(Grens	bil	&	bärgning),		 	

 +46(0)552-411 55, +46(0)20-912 912

Bilskrot/Car dump  

•	Munkfors	bilskrot,	Trollkullevägen	3,	 

 +46(0)563-520 20

Campinggas/Camping gas  

•	OKQ8,	Kapellvägen	2,	+46(0)563-514	90

•	Frendo,	Fabriksvägen	2,	+46(0)563-507	18

El & bygg/Carpentry & electricity  

•	Munkeruds	byggplåt	AB,	+46(0)72-53	49	912

•	Nordströms	El	i	Munkfors	AB,	+46(0)70-60	06	753

•	El-center,	+46	(0)563-78	12	00

•	Munkfors	glastjänst,	Snickargårdsvägen	4,

 +46(0)563-515 67

•	Widerströms	el,	+46(0)70-579	08	66

•	Eriks	golvservice,	+46(0)72-206	06	60

Gym 

•		Bendingbars,	Gustav	Janssons	Väg	16		

•	Munkfors	training	center,	Tallbacksvägen	21,		 	

 +46(0)563-520 90

•	Miljöhälsan-pulsen,	Gustav	Janssons	väg	32,		 	

 +46(0)563-482 60

Hud och kroppsvård/Skin and body care

•		Harmoni,	Munkerudsvägen	21	+46(0)70-935	00	87	

•	Mia’s	hudvård,	Torget	7	A,	+46(0)563-506	70

•		Enges	fothälsa,	Tallåsvägen	10B,	+46(0)73-8204754

Hårfrisör/Hairdresser 

•	Cappuccino,	Smedsgatan	14,	+46(0)563-520	06

•	Hårshopen,	Torget	4,	+46(0)563-524	97

•	Klippstudion,	Munkgatan	8F,	+46(0)563-515	22

•	Kerstin	Forss	Damfrisering,	Synarevägen	19,		 	

 +46(0)563-523 63

•	Rima	salong,	Torget	2,	+46(0)72-948	96	99

Internet 

•	Munkfors-Ransäter	turistinformation/

 tourist information, Tallåsvägen 12, 

 +46(0)563-54 10 81

•	Biblioteket/Munkfors	library,	Smedsgatan	16, 

 +46(0)563-54 10 40
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Kemtvätt/Laundry & dry cleaning

•	Lerins	herrkonfektion,	Tallbacksvägen	19,	

 +46(0)563-502 13

Kollektivtrafi k/Public transport 

•	Värmlandstrafi	k	(Info	buss-tåg/bus-train Värmland)

 Tallbacksvägen 2, +46(0)771-32 32 00

•	Coop	(bussbiljetter/bus tickets), Torget 3, 

 +46(0)10-410 95 00

Kyrka/Church 

•	Forshaga-Munkfors	församling,	+46(0)54-87	00	55

Låna fritidsutrustning gratis/Borrow leisure 
equipment for free

•	Fritidsbanken,	Bliavägen	43,	+46(0)563-54	10	50

Massage

•	Amorinen,	Stålvägen	4,	+46(0)73-061	71	41

•	Harmoni,	Munkerudsvägen	21,	+46	(0)70-935	00	87

•	Mia’s,	Torget	7	A,	+46(0)563-506	70

•	Alla	sinnen,	Munkerudsvägen	37,	

 +46(0)70-2809520

Munkfors kommun/Municipality 

•	Växel,	Smedsgatan	16,	+46(0)563-54	10	00

Möbelreparationer/Furniture repairs

•	Wood	Jo,	Smedsgatan	14	A,	+46(0)73-643	77	62

Polis/Police   

•	Tallbacksvägen	21	A,	Tel	114	14/+46 77 114 14 00

Post & paket/Mail & parcel services    

•	Coop,	Torget	3,	+46(0)10-410	95	00

•	OKQ8,	Kapellvägen	2,	+46(0)563-514	90

Sjukvård/Medical care

•	Vårdcentralen,	Tallåsvägen	6,	+46(0)563-478	50	

Utbildning/Education

•	Geijerskolan,	folkhögskolan	i	Ransäter,	

 +46(0)552-302 50

SOS           

•	Ring/Call 112

Tandläkare/Dentist

•	Folktandvården,	Smedsgatan	14	B,	

 +46(0)563-478 60

Taxi

•	Taxi	Hagfors,	+46(0)563-604	20

Valutaväxling/Money exchange

•	Forex	bank,	Drottninggatan	27,	Karlstad

Veterinär/Veterinary

•	Mjönäs	Djurklinik,	Mjönäsvägen	36,

 +46(0)563-723 33

VVS/Plumbing

•	Munkfors	rörtjänst,	Båtvägen	2,

 +46(0)563-517 09, +46(0)70-563 02 42

•	Ingmarssons	rör	AB,	Spelarvägen	4,		 	

 +46(0)563-505 47, +46(0)70-690 05 47

•	Berggrens	rör	AB,	Trollkullevägen	2,		 	

 +46(0)70-334 17 15

•	Kervestigs	VVS,	+46(0)76-77	12	999

•	Rickardssons	rör,	+46(0)72-727	59	61

Yoga

•	Mia’s	livsdesign,	Tallbacksvägen	16,	

 +(0)70-330 76 01

Återvinning/Recycling

•	Återvinningscentral,	Ängheden,

 +46(0)702-45 00 69

•	Återvinningsstation	OKQ8,	Kapellvägen	2	

•	Återvinningsstation	Munkerud,	

 Munkerudsvägen 30 

Övrigt/Other services

•	Allround	service	Värmland,	Bliavägen	106,		 	

 +46(0)73-074 91 60

•	Fastigheter/Real	estate,	www.hemnet.se

•	Helio	juridik,	+46761039492

•	 Janssons	lokalservice,	+46(0)563-54	75	00

•	Solarium,	via	appen	SunApp

•	Alla	sinnen,	Munkerudsvägen	37,	

 +46(0)70-2809520

Om sophantering/About waste disposal

Information om sophantering för dig med fritidshus/Information on waste disposal for those with holiday homes. 

+46(0)563-54 11 49 Munkfors kommun, tekniska/Munkfors municipality.
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Bliänga naturisbana med rink/Outdoor 
ice-skating rink
Slaktarevägen.

Kontakt: Crister Blom +46(0)70-261 17 00   

Längdåkningsspår/
Cross-country skiing tracks
I kommunen fi nns ett antal spår som 

prepareras av privatpersoner vid rätt väder-

förhållanden. Se spårkarta på webben. 

 There are several tracks in the municipality that 

are prepared by private individuals at the right 

weather conditions. See maps on website.

Turistinformation, Visit Munkfors-Ransäter 

+46(0)563-54 10 81, visitmunkfors.se

Skridskoåkning/Ice skating
Munkfors arena 

Rulle Bergmans väg 5, +46(0)563-505 50

Bastu Vågsjön/Sauna Vågsjön 
Turistinformation, Visit Munkfors-Ransäter 

+46(0)563-54 10 81, visitmunkfors.se

Turridning på islandshästar/
Tour riding on Icelandic horses 
Kalvbergsåsens Islandshästar

+46(0)73-55 68 845, kalvbergsasen.se

Foto: Mostphotos.com

Vinter i 
Munkfors-Ransäter

Winter in Munkfors-Ransäter

Munkfors elljusspår/
illuminated track  
& Hagalundsslingan

Prästmyrens skidspår/ski tracks

Ransäters elljusspår/
illuminated track
& Hembygdsgården

Hagfors

Munkfors

Ransäter

Karlstad

RV 62

LV 241

RV 62 Spårkarta fi nns på/map available 
www.visitmunkfors.se
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Karlstad

Långberget

Munkfors

Dagsturer
Day trips

 Värmland är en vinterdestination med många stora och välkända attraktioner.
Surfa in på www.visitvarmland.com för att få reda på mer om det som lockar just dig. 

Värmland is a winter destination with many great and well-known ski resorts as well as 

other winter activities. All activities are gathered on www.visitvarmland.com/en.

Värmlands älgpark/Värmlands Moose Park
Holeberg, 683 61 Ekshärad
+46(0)70-266 49 45, www.moose-world.com

Branäs fritidscenter
+46(0)54-13 26 00 
info@branas.se 
Gondolvägen 1, 680 60 Sysslebäck
branas.se

Dömlebacken
+46(0)552-413 80 
Dömlevägen, 66791 Deje
www5.idrottonline.se/DejeAK-Skidor

Hovfjället
+46(0)560-313 00, Överbyn 63, 685 94 Torsby
info@hovfjallet.se, hovfjallet.se

Valfjället skicenter
+46(0)571-321 62
Gryttved, 670 40 Åmotfors
info@valfjallet.se
valfjallet.se

Kalhyttan Filipstad
Info: +46(0)590-613 54
kalhyttan@fi lipstad.se, http://www.kalhyttan.se/
Kalhyttevägen 40, 682 91 Filipstad

Ekesbergets skidanläggning 
Torsbyvägen, Ekshärad
+46(0)70-218 34 41
www5.idrottonline.se/EksharadsSLK-Skidor/

Långberget
+46(0)564-260 50 
Hotellvägen 1, 680 60 Sysslebäck 
info@langberget.se, langberget.se

Torsby skidtunnel & sportcenter
+46(0)560-270 00 
Vasserudsv. 11, 685 93 Torsby
info@skidtunnel.se, skidtunnel.se

Ski Sunne skidanläggning
+46(0)565-602 80
Hån 67, 686 94 Rottneros
info@skisunne.se
skisunne.se
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Branäs

Hovfjället

Skidtunneln

Värmlands 
älgpark

Ekesberget

Ransäter Kalhyttan
Filipstad

Ski Sunne

Dömle

Valfjället


