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Een bedrijfsleven dichtbij en servicegericht
Verder wil ik u graag wijzen op ons bedrijfsleven. Er
zijn veel verschillende bedrijven, zowel grote als
kleine. Ze zijn niet "slechts" werkgevers en
ondernemers, het zijn ook echt goede service-
verleners. Misschien hebben ze niet alles in huis, maar
het meeste wat u nodig hebt zal er binnen enkele
dagen kunnen zijn. Aarzel niet om te vragen wat u
nodig hebt en ik weet dat ze hun uiterste best zullen
doen om aan uw wensen tegemoet te komen.

Dit kunt u lezen in “Nieuwe Inwoners”
Om ervoor te zorgen dat u zich als nieuwe inwoner
van onze gemeente extra welkom voelt en om te
weten wat Filipstad te bieden heeft, hebben wij een
informatiebrochure samengesteld rond gemeentelijke
diensten en de activiteiten binnen de gemeente-
grenzen. In deze brochure ontdekt u spannende
bezienswaardigheden en interessante musea, kunt u
lezen over onze fascinerende geschiedenis van de
mijnbouw, het in Zweden misschien wel het meest
gefotografeerde standbeeld leren kennen, restaurants
en nuttige telefoonnummers vinden en nog veel meer
nuttige zaken. We hopen dat u het naar uw zin zult

hebben bij ons en nogmaals –
hartelijk welkom in Filipstad!

Hartelijke groeten
Per Gruvberger

Welkom in de gemeente Filipstad

WIST U DAT…
- Filipstad in 2011 z’n  400 jarig bestaan vierde? 
- Filipstad de tweede oudste stad van Värmland is en vernoemd is naar Karl Filip de zoon van Karl IX?
- Het Ferlinstandbeeld op Skillerälven één van de meest gefotografeerde standbeelden is?
- Långban één van ‘s werelds mineraalrijkste plaats is?
- De Ärepilaar op het grote plein in Filipstad een eerbetoon is aan de arbeid?

- Het eerste echte bandyteam in Lesjöfors gevormd werd in 1929?
- Wasa genoemd is naar het oudzweedse woord vase, wat korenschoof betekent?
- De meest voorkomende beroepen  in de omgeving van de gemeente te vinden zijn in:
1) Produktie  2)  de gezondheidszorg  en   3)  het onderwijs

Hallo
... en hartelijk welkom in de gemeente Filipstad! U
bent nu één van de ca. 10 500 mensen die ervoor
kiezen om in Filipstad te wonen. Mijn naam is Per
Gruvberger en ben gekozen tot burgemeester van
Filipstad. Zelf ben ik hier 27 jaar geleden naartoe
verhuisd en ik heb ervoor gekozen om te blijven.

“Het is goed toeven in Filipstad”
Filipstad is een vrij kleine gemeente en is redelijk
centraal gelegen. Als we op reis gaan, hebben we niet
meer dan een paar uur nodig naar Stockholm, Oslo of
de bergen. Ik heb een uitdrukking van een
medewerker van Filipstad gepikt. Hij zei dat het "goed
toeven" is in Filipstad. Ja, en dat is het ook. De
meesten van ons hebben niet meer dan een paar
minuten nodig om naar het werk, de kinderopvang, de
supermarkt en recreatieve activiteiten te komen. We
hebben heel weinig "verspilde tijd". Het maakt de
dagen makkelijker en je krijgt meer tijd om te doen
wat je wilt. Velen waarderen de nabijheid van de
natuur en of u nu een natuurmens bent of af en toe een
boswandeling maakt, er is in dat opzicht veel te
beleven in onze gemeente. Ik kan u aanbevelen om de
wandelpaden in het recreatiepark Kalhyttan te
gebruiken of om er in de winter te skiën op de nieuwe
kunstsneeuwbaan. Filipstad heeft een breed aanbod op
het terrein van cultuur, sport en het verenigingenleven.
Er is voor elk wat wils en wilt u meer weten over
verenigingen of culturele activiteiten, dan stel ik voor
om een kijkje te nemen op onze website
www.filipstad.se. Als u vragen heeft of meer
informatie wilt, neem dan contact met ons op, ik
beloof u dat we ons best zullen doen om u op weg te
helpen.

De voorlichtingsafdeling
Als pas verhuisde kunt u tegen verschillende vragen
oplopen. U bent dan van harte welkom om contact op te
nemen met onze voorlichter Monica, die u graag zal
helpen. E-mail: monica.hjellstrom@filipstad.se. Tel:
0590-612 23. Brieven aan: Filipstads kommun, t.a.v.
Monica Hjellström, Box 303, 682 27 Filipstad. Zet er
boven "”Nyinflyttad"



Gemeentehuis-

Centrale 

0590-611 00

Postkantoor

0590-124 50

Swedbank

0590-169 50

Handelsbanken

0590-169 60 

Nordea

0771-22 44 88

Sociale 

Verzekeringen

020-52 45 24

Arbeidsbureau

0771-60 00 00

Politie 

114 14

Apotheek Kronan

0771-76 07 60

Filipstad – midden in het Noorden

Kerken
Brattfors  
Filipstad  
Gåsborn 
Kroppa  

Lesjöfors 
Nordmark  
Persberg 
Rämmen 

www.kyrktorget.se/  
filipstad.pastorat

Kerkelijk bureau 
0590-187 50 

Di-Vr 9.30-12

Belangrijke telefoonnummers

SOS Alarm

112

Gezondheidszorgvoorlichting 

1177
Gezondheidscentrum 

Filipstad

0590-188 01

Filipstads nieuwe 

Gezondheidscentrum

0590-65 02 00

Tandartsenpraktijk Filipstad

0590-619 20

Friman Tandartsen

0590-101 44

Tandartsenpraktijk Lesjöfors

0590-304 90

Opticien

0590-101 48

Neem de bus!
Neemt u de bus, dan is dat zowel ontspannend,
praktisch als goed voor het milieu. De gele bussen van
Värmlandstrafik vervoeren u binnen de gemeente en
binnen heel Värmland. Dagelijks rijden er
expressbussen naar Karlstad, Falun en Göteborg.
Värmlandstrafik:0563-53200 www.varmlandstrafik.se
Buskaartenverkoop: Statoil Filipstad, 0590-104 01
Ziekenvervoer en vervoer van gehandicapten en
ouderen: 0771-32 32 00
Aanvragen voor gehandicapten- en ouderenvervoer:
0563-532 81
Expressbuss: 0771-21 82 18
www.swebusexpress.se

De voordelen van een kleine gemeente
In een kleine gemeenschap wonen heeft zo zijn
voordelen. Met de natuur op een steenworp afstand is
het gemakkelijk rustgevende mooie plekjes te vinden.
Onze gemeente ligt dicht bij bossen met paddestoelen,
bessen, en bij vis- en zwemwater. In de winkels kunt
u vinden wat u dagelijks nodig hebt. Het
woningaanbod is gevarieerd en de prijzen van
vrijstaande huizen en appartementen zijn beduidend
lager dan in de grote gemeenten. Scholen zijn op
loop- of busafstand, en voor hogere opleidingen zijn
er de Bergsskolan (mijnbouwhogeschool), de
bosbouwschool in Gammelkroppa en bovendien zijn
er goede contacten met bijvoorbeeld de universiteit in
Karlstad.

GEMEENTE FEITEN
Aantal inwoners: 10.500
Inwoners  per vierkante kilometer: 7
Totale oppervlakte:  1.721,7 km ²
Waarvan land: 1543 km ²
Waarvan water: 178,6 km ²
Afstand van Filipstad naar:

Karlstad: 60 km Stockholm: 300 km
Oslo: 300 km Örebro: 90 km
Göteborg: 300 km Mora: 170 km



Voor vragen over recycling 
Tel: 0590-611 71 - Werkdagen 8-12
Bezoekadres:  Allégatan 17
Kantooruren:  ma-do  13-15
debitering@filipstad.se

Als u in een huurwoning woont
De eigenaar van de huurwoning is verplicht de weg
naar de vuilopslag begaanbaar te houden. Het vuilnis
wordt eenmaal per week opgehaald. De vergoeding is
bij de huurprijs inbegrepen.

Als u in een koophuis woont
Als u in een koophuis woont moet u uiterlijk ’s-
morgens op de ophaaldag de vuilcontainer op de
eigendomsgrens zetten, zodanig dat de vuilniswagen
ruimte heeft de container te legen. Grofvuil tot 10 m³
kan tegen een vergoeding worden opgehaald. De
huiseigenaar is verantwoordelijkheid voor de
container en houdt deze gesloten. Het vuilnis dat om
de andere week of één keer per maand wordt
opgehaald wordt verzameld in containers van 140,
190 of 240 liter. De vergoeding bedraagt 700-1800 kr.
+ BTW per jaar.

Långskogen
Långskogen, tussen Persberg en Långban, is een
bemand recycling centrum voor gescheiden afval.
Hier kunt u glas, papier, metaal, banden,
geïmpregneerd hout, elektronica, batterijen, witgoed,
schroot, gevaarlijke afval, enz. brengen. Telefoon:
0590-210 19.

Openingstijden:

Werkdagen: 7.00 tot 15.45
Gesloten 9-9.30 en 13-13.30
Donderdag: extra 16.00 tot 20.00
Zaterdag: 10.00-14.00

Van sortering tot energie
� U sorteert uw afval.
� U brengt het afval naar een  milieu station.
� Het afval wordt opgehaald en naar Långskogen 
gebracht.
� Het afval wordt daar geleegd in grote containers.
� Het afval gaat naar de warmtekracht-centrale in 
Karlskoga.
� Het afval wordt verbrand en omgezet in energie.

Denk aan het milieu!

Oud ... ... wordt nieuw.

Vuilverzamelpunten
Filipstad: Bij OK/Q8 (ook milieustation) en bij de
parkeerplaats Fagerbergsvägen.
Lesjöfors: Parkeerplaats bij de Konsum, een
milieustation bij OK.
Långban: Alleen papier, kranten, gekleurd/wit glas.
Oostzijde van weg 26 tegenover het mineraalmuseum.
Nykroppa: Tussen Kungsvägen 2 en Kroppa älven.
Milieustation bij Uno-X.
Persberg: Op Högbergsvägen.

Wist u dat iedere inwoner van Filipstad

elk jaar zo’n 300 kg afval produceert.

Met uw hulp



Het bedrijfsleven

OLW

Het verhaal van OLW begint in 1919 toen de
knäckebrödfabriek in Skellefteå zijn naam veranderde
in Wasabröd. Oprichter KE Lundström kreeg geen
toestemming om zijn fabriek uit te breiden, wat er toe
leidde dat Filipstad de grootste knäckebrödfabriek in
de wereld werd en later één van de grootste snack
bedrijven in het noorden. In 1968 werd gestart met
kaaschips en later met aardappelchips. Vanaf 1973
heet het bedrijf Old London Wasa (OLW) en in 1972
was Zweden het eerste land met een
voedingswaardewijzer voor snacks. OLW produceert
nu meer dan 50 verschillende soorten snacks.

Telefooncentrale: 077-1111000.

Barilla/Wasabröd
De oorspronkelijke bakkerij, die begon in 1904, is nu
's werelds grootste producent van knäckebröd. Er
wordt jaarlijks 60 000 ton verkocht aan 40 landen en
het bedrijf heeft 950 medewerkers in 10 landen. Wasa
is ook hofleverancier. Consumentencontact: 020-75
80 81.
U kunt Wasa-produkten kopen in de Barilla-winkel
annex broodmuseum. Open: ma-vrij 11-18, za 10-14.

���� Wist u dat de Zweden het meeste knäckebröd

in de wereld eten, ongeveer vier kilo per

persoon per jaar.

Verschillende ideeën groeien uit tot
bedrijven

Filipstad zit vol ideeën en is trots op het verleden en
het heden. Kleine bedrijven voortgekomen uit
verschillende ideeën gedijen goed samen met grote
gevestigde bedrijven. Veel wordt door onszelf
geconsumeerd en bovendien worden veel producten,
zoals knäckebröd, snacks en stalen veren, in heel
Zweden en in het buitenland verkocht.
De economische afdeling
Op de afdeling economische ontwikkeling in Filipstad
wordt actief gewerkt aan het scheppen van goede
voorwaarden voor bedrijven. De afdeling biedt u steun
bij uw werk en kan u helpen bij oprichting,
ontwikkeling, financiering en veel meer. Het kantoor
is bereikbaar op: 0590-61216 en 61194. E-mail:
naringsliv@filipstad.se

De winkels zijn om de hoek

Naast de supermarkten is er een gevarieerd
winkelaanbod zoals bijvoorbeeld kledingwinkels, een
sportzaak, bouwmarkten, een schoenenwinkel, een
stoffenzaak, bloemenwinkels, een slijterij
(staatswinkel) en een apotheek. Er is een aantal
bedrijven dat handwerkproducten en inrichtings-
producten in diverse stijlen verkoopt – perfect als u
uw huis wilt opfrissen.
Tweedehandswinkels
In tweedehands winkels zoals Kupan, Fenix,
Gammalt och Antikt, Erikshjälpen en in andere
kleinere tweedehands zaken kunt u voor een klein
bedrag eigenaar worden van veel bijzondere spullen.
Zomers zijn er rondom in de gemeente verschillende
zgn. “Loppissen” en verkopingen of veilingen. Geef
uw ogen de kost!



Eten en drinken

Restaurants in Filipstad

� Café & Rest. Louise, Viktoriagat.1, 0590-143 33

� Ceasar, Tegnérgat. 8, 0590-146 00

� Hennickehammars Herrgård, 0590-60 85 00

� Hotell Hertig Karl, Drottninggat. 6, 0590-60 77 77

� Hotel John, John Ericssonsgat. 8, 0590-125 30

� Köket, Viktoriagat. 7, 0590-717 00

� La Strada, Tegnérgat. 1C, 0590-103 20

� Little Dragon Thai, Kungsgat. 10, 0590-711 00

� Pizzeria Babylon, Bergslagstorget, 0590-715 00

� Pizzeria Melissa, Allégat. 7, 0590-130 50

� Pizzeria Palermo, Scheelegat. 2, 0590-100 40

� Toppgrillen, Rv 63, Dammshöjden, 070-525 82 13

� Torggrillen, Stora torget, 0590-101 12

� Phayathai restaurant, Kungsgat. 15, 0590-120 00

Lesjöfors

� Lesjöfors Grill/café, Bergslagsgat. 71, 0590-300 03

Nykroppa

� Prästbäcksrasta, Nykroppakorset, 0590-413 88

Persberg

� Oxbrogården, genomfarten Rv 26, 0590-211 23

Saxån

� Saxå golfrestaurant, 0590-240 71

Filipstad

� Apotekargården, Kungsgat. 2, 073-380 44 71

� Caféhuset, Stora torget, 0590-123 52

� Café & Rest. Louise, Viktoriagat.1, 0590-143 33

� Skafferiet, Drottninggat. 3C, 0590-74 47 44

� Tullhuset, Munkeberg, 0590-140 28

� Utpostens Café, Storhöjden, 0590-104 13

Alleen zomers geopend:

� Café Rosé, Kyrkviken, 070-728 26 93

� Glasskiosken, Lilltorget



Boeken, brochures en tips

Filipstads Toeristenbureau
In het toeristenbureau van Filipstad kunt u tips krijgen
over excursies en diverse evenementen. Er is lokale
informatie, feiten over Värmland en brochures over
de rest van Zweden. Bovendien worden er
visvergunningen, boeken, kaarten, ansichtkaarten,
souvenirs en lokale handenarbeidartikelen verkocht.
Neem een kijkje!

Filipstads toeristenbureau
Adres: Victoriagatan 8
Telefoon: 0590-613 54
Fax: 0590-613 71
E-mail: turism@filipstad.se

Openingstijden:
Oktober-febr: maandag-vrijdag 8.30-12.30
Maart-mei: maandag-vrijdag 10-16
Juni-aug: maandag-vrijdag 9-18
zaterdag-zondag 11-16
September: maandag-vrijdag 10-16

Lees meer over onze 
bezienswaardigheden 
op:
www.filipstad.se/turism

Filipstads Bibliotheek
In de bibliotheek in Filipstad kunt u, behalve boeken
lenen, ook films huren, kranten en tijdschriften lezen,
computerspellen, cd's, luisterboeken, e-boeken en e-
muziek lenen. U kunt ook telefonisch boeken uit
andere bibliotheken bestellen en ze hier afhalen. Er zijn
ook computers, die beschikbaar voor bijvoorbeeld
studie of genealogie-onderzoek. In 2012 verhuisde de
bibliotheek naar de nieuwe huisvesting in Folkets hus.

Adres: Viktoriagatan 8
Telefoon: 0590-613 59
E-mail: biblioteket@filipstad.se
Open: ma-do: 10-18;

vr: 10-17 za: 11-13 (sept-april)

Lesjöfors bibliotheek, Stålvallaskolan
Het filiaal in Lesjöfors bevindt zich in het noordelijk
deel van de Stålvallaschool. Open: maandag 14.30 tot
18.30. Telefoon: 070-369 33 11.

De boekenbus
In de boekenbus zijn 2500 boeken aanwezig. De bus
staat één keer per maand in Nykroppa, Persberg,
Långban, Gåsborn, Rämmen, Asphyttan, Liljendal,
Brattfors, Älvsjöhyttan, Gammelkroppa en omstreken.
Details over data en tijden kunt u vinden op:
www.filipstad.se.
Om boeken te bestellen kunt u contact opnemen met de
boekenbus op telefoonnummer 070-2160552 of via
bokbussen@filipstad.se.



Een markt waar 150 000 mensen zich een weg

banen langs knoflookworst, sokken, loterijen en

draaimolens. Een zeeslag met gebulder en gedreun

stammend uit de Amerikaanse Burgeroorlog.

Zwedens grootste Nationale feestdag. Als er iets te

vieren valt moet je het goed doen. Doe ook mee!

Nationale Feestdag en Filibjur
Het is bewezen dat Filipstad het grootste feest in
Zweden heeft op de Nationale feestdag op 6 juni. De
Filibjurweek in juli geeft een hoop lol; er wordt een
nieuwe ambassadeur voor de stad benoemd, er worden
beurzen uitgereikt, er zijn optredens en andere
evenementen – er is veel voor jong en oud. De
uitvinder John Ericsson, wordt geëerd door middel van
een zeeslag op het meer Daglösen, waar zich een strijd
tussen pantserschepen afspeelt, en Filipstad krijgt elk
jaar een nieuwe ambassadeur. Op andere plaatsen
wordt de feestweek gevierd met een Larsmäss in
Nordmark, een feestnacht in Nykroppa en een speciale
dag in Lesjöfors en Persberg .

Kunstronde in de gemeente
Elk jaar in mei/juni wordt er in de hele gemeente een
kunstronde georganiseerd, waar u kunt genieten van
verschillende kunstwerken en kunstenaars kunt
bezoeken in hun creatieve omgeving.

"De Markt" - een geliefde traditie
Een van de grootste en oudste markten, Oxhälja (in de
volksmond: de markt), dateert uit de 17e eeuw en
vindt altijd plaats tijdens het eerste weekend in
september.

Oxhälja

Vroeger kwamen landbouwers en handelaren naar
Filipstad om hun waren te verkopen, en in september
na de oogst, was het tijd voor groenten, fruit en graan.
Mensen kwamen van heinde en verre en maakten van
de gelegenheid gebruik om zich te vermaken tijdens
het handelsweekend. Tegenwoordig kunt u samen met
150 000 andere bezoekers langs bij ongeveer 1500
kramen. Populair zijn gerookte worst, snoep en
speelgoed. De kermis is bij het busstation en op
Skogsryd.

Feestelijkheden in Filipstad

Wilt u meer weten? 
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Musea

Lesjöfors Museum
Lesjöfors museum laat 300 jaar historie
van alle kanten zien – hoe mensen leefden,
droomden, werkten en hun vrije tijd
doorbrachten. Beleef het “Folketshus”, de
school en de huiskamers en leer alles
over bandybaronnen en het leven in de werkplaatsen.
Het museum werd in 1996 genomineerd tot Europa's
beste. 0590-311 22. Open: Juni-aug ma-vr 10-17 za-
zo 12-17. September-mei ma-vr 10-16. Mei en
september ook op zaterdag van 12-17.

Museum Kvarnen
Kunst, muziek, Ferlin Museum.
Telefoon: 0590-151 98.
Open: dinsdag-zondag 13-17.

Långbans mijndorp
Een industrieel leefmilieu, arbeidershuizen, mineralen,
mijnbouw en een gieterij. Het botanische natuurgebied
Tibergs Udde kent zeldzame kruiden en prachtige
orchideeën, vooral in mei/ juni. Telefoon: 0590-221 81,
221 15, voor een rondleiding: 073-096 81 81. Open in
de zomer (half juni – half/eind aug): Ma-vr 10-17,
zaterdag en zondag 11-16.

Nordmark’s mijnmuseum
Nordmark's mijnbouwmuseum is een
tentoonstellingsruimte die 700 jaar geschiedenis van de
mijnbouw toont op 700 vierkante meter in twaalf
gebouwen. Hier vindt u een mineraal museum, een
smederij, een speciale tuin, het Gunde Johansson-
Museum* en nog veel meer. Telefoon: 0590-504 04.

*Speelman Gunde Johansson, geboren 1922, werd in
1962 in het hele land bekend door het programma
Hylands hörna. Hij zette veel gedichten van Nils Ferlin en
Dan Andersson op muziek, bijvoorbeeld Omkring

tiggaren från Luossa. Het bekende Torpanvisan schreef
hij voor de 50ste verjaardag van zijn moeder. Sinds 6 juni
2011 staat zijn standbeeld in het stadspark van Filipstad.

Gåsborns streekmuseum
Best bewaarde mijnbouwdorp in Värmland, bel voor
een bezoek: 0590-230 14.

Breviks streekmuseum, Nykroppa
Het streekmuseum
(dorpshuis) in
Nykroppa laat
timmerwerk van
vroeger, textiel,
landbouw en
industrie zien; bel
voor een bezoek: 0590-420 14.

Klinten met Sotlugg & Linlugg
Op Klinten, ongeveer 4 km van het centrum van
Filipstad, vindt u auteur/kunstenares Karin Fryxells
zomerhuis. Hier bevinden zich haar haar schilderijen,
een kapel met een handgeschilderd kerkraam, Sotlugg
en Linlugg en een honderdtal andere trol poppen die
een rol spelen in haar boeken. Bel voor een bezoek:
0590-613 54.

Munkeberg streekmuseum
Hier kunt u o.a. de wieg van John Ericsson zien en de
manier van leven van de hogere standen. Groepen van
tevoren boeken: 0590-140 28. Open: di-vr 10-16,
zomers ook za-zo 13-17.

Rämmens streekmuseum/schoolmuseum
Bezichtiging van Rämmens oude school op afspraak.
Telefoon: 0590-320 52, 320 09.

Rämmens herenhuis/
Tegnérkamer
Hier was Esaias Tegner leraar
van de kinderen van de
Myhrmanfamilie.
Familieportretten en
wanddecoraties in de stijl van
Pompeï zijn bewaard gebleven. 0590-613 54.

Knäckebrödsmuseum
Maak kennis met de geschiedenis van Wasabröd/
Barilla, bekijk de oude verpakkingen en koop de
knäckebröd- en pastaprodukten. Ma-vr 11-18, za 10-
14. 0590-182 82.

Herbeleef wat ooit was



Drie personen met een relatie met Filipstad en

omgeving, die wijd en zijd gewaardeerd worden

voor hun daden, zijn de dichter Nils Ferlin,

opgegroeid in Filipstad en daar later

teruggekomen, en de broers Ericsson uit Långban.

Nils Ferlin
Nils Johan Einar Ferlin (1898-1961) werd geboren
in Karlstad en groeide op in Filipstad. Na zijn vaders
dood woonde Nils met zijn moeder en twee zusters op
het Svintorget, waar ze paarden en varkens verkochten
tijdens de Oxhälja. Hier heeft hij ook zijn Circus

Tigerbrand opgezet.

Veel pijlen op zijn boog
In 1930 kwam de eerste gedichtenbundel uit: En

döddansares visor. Nils wijdde zich buiten poëzie aan
een scala van activiteiten zoals toneel, variété,
ballades, liedteksten en het publiceren van een krant.
Hij was goed in sport en speelde ook in het
voetbalteam van Filipstad. Als onze meest op muziek
gezette beroemde dichter, kreeg hij onderscheidingen
toegekend, zoals de Bellmanprijs en de Frödingbeurs.

Ferlin in Filipstad
In 2005 creëerde de culturele vereniging Kulörta
lyktor en de Ferlin Groep het Ferlin Museum als
onderdeel van het Museum Kvarnen. Hier krijgen de
bezoekers een boeiende en educatieve reis door het
leven van de dichter. In Filipstad is ook de
Ferlinschool, en sinds 1975 is er het standbeeld van
Nils Ferlin gekleed in jacquet en hoge hoed, zittend op
een bankje op het Stora Torget, in weer en wind,
zomer en winter. Men zegt dat dit standbeeld één van
de meest gefotografeerde is in het hele land.

Drie beroemde mensen uit de omgeving

De broers Ericsson
De bekende vernieuwers, de gebroeders John en Nils
Ericsson, zijn geboren in Långban.

John Ericsson (1803-1889)
John Ericsson, de beroemde uitvinder van de
heteluchtmachine, de propeller en niet in het minst het
gepantserde schip de Monitor, die de noordelijke staten
hielp de Amerikaanse Burgeroorlog in de jaren 1860 te
winnen. Hij werd een beroemde zweed in Amerika,
waar hij het laatste deel van zijn leven woonde. Na zijn
dood werd zijn kist, overeenkomstig zijn wens, van
New York naar Zweden vervoerd in een rouwstoet die
z’n weerga niet kent. In Stockholm waren 100 000
mensen verzameld en na het luiden van alle klokken in
de stad, reed de trein met zes eerste klas rijtuigen door
naar Filipstad, waar hij begraven werd. Het John
Ericsson mausoleum, gelegen aan de oostelijke
begraafplaats, is één van de, in historisch opzicht,
belangrijke, bezienswaardigheden in de gemeente.

Nils Ericsson (1802-1870)
Nils Ericsson, vaak aangeduid als de vader van de
zweedse spoorwegen, was een leider bij het graven van
diverse grote kanalen en was de eerste directeur, toen
het parlement in 1854 besloten had dat de staat zou
beginnen hoofdlijnen voor het spoor te bouwen. Hij
werd in hetzelfde jaar geridderd en werd later baron en
tevens kolonel. Er wordt gezegd dat hij irritatie bij zijn
broer John veroorzaakte, omdat hij een "s" uit z’n
achternaam verwijderde. Nils Ericsson’s standbeeld
staat bij het Centraal Station van Stockholm en heeft
zijn naam gegeven aan het busstation in Göteborg.



Op ontdekkingstocht in de natuur

Oost-Värmland bevolkt
Dankzij de rijke natuur rondom de mijnen in Persberg,
Nordmark en Långban raakte Oost-Värmland in de 14e
eeuw bevolkt. Het gebied rond Filipstad werd de
bakermat in het noorden van de industriële
ontwikkeling in de ijzerwinning en mijnbouw. In de
18e eeuw betekent waterkracht een doorbraak en start
men met het gebruik van een doeltreffende explosieven
technologie, waardoor de mijnbouw een extra impuls
kreeg.

Het zwarte goud in Bergslagen
Een groot deel van Filipstads gebied heeft zich
ontwikkeld door middel van natuurlijke rijkdommen.
Filipstads mijnstreek is het westelijke deel van het
zogenaamde Bergslagen, waar de verschillende
steensoorten bijna twee miljard jaar geleden werden
gevormd. Voordat men begon ijzer te delven werd het
gebied als ontoegankelijk oerbos beschouwd, maar met
“het zwarte goud” kwam er werk voor Zweden,
Finnen, Fransen en Duitsers.

Natuur+cultuur=een echt avontuur
Je kunt genieten van de rijke natuur rond Filipstad,
terwijl je tegelijkertijd meer te weten komt over de
omgeving waarin wij leven, over onze fascinerende
geschiedenis en alle bezienswaardigheden.

Het Trollenpad
Start een boswandeling langs het Trollenpad bij het
museum in Lesjofors en ontdek een fantasierijke
trollenwereld waar kabouters, trollen en andere figuren
langs de weg opduiken.

Een wandeling langs de “Hälsans stig”
Tijdens een wandeling langs de Hälsans stig in
Filipstad ontdekt u Kanonudden, John Ericssons
praalgraf, museum Kvarnen, Ferlinladan, Ferlins
standbeeld, de kerk van Filipstad en Bergmästargården.
De route is bewegwijzerd en is totaal 5 km bij vertrek
vanaf het Stora Torget (centrale plein). De wandeling
is onderdeel van het project För ett friskare Sverige
(voor een gezonder Zweden) van het Hart- en
longfonds. Kaarten
zijn verkrijgbaar via
www.hjart-lung.se.

Brattforsheden
Brattforsheden is een beschermd natuurgebied met drie
natuurreservaten. Hier vindt u een rijke flora,
wandelpaden, delta’s uit de ijstijd, richels, ravijnen en
moerassen.

Sjösta herinneringsheuvel
Bij het Dalkarlmeer, zuidwestelijk
van Lesjöfors, staat ter ere van
de werkers in de brandcultuur
(het afbranden van grond ten
behoeve van de landbouw) het
standbeeld “Suder-Mattes”.

Utposten
- Ga op safari naar elanden, bevers en snoeken.
- Goudkoorts – leer echt goud wassen
en houdt wat u vindt.

- Uitkijktoren 30 m, het hele jaar geopend.
- Cafe en camping. 0590-104 13.



Mijnen, smeltovens en fabrieken

In Långban startte de mijnbouw in 1711,
maar al in de 16e eeuw werd Långbans-
hyttan gebouwd, die gebruikt werd voor
erts uit Persberg. Hier werd ijzer, mangaan
en dolomiet gedolven. Långban is één
van 's werelds mineraalrijkste locaties met meer dan
350 geregistreerde soorten. Dit, samen met de
beroemde broers Ericsson, die hier zijn geboren, maakt
Långban tot een grote zomerattractie.

Nordmark is een oude mijnbouwgemeenschap met
ijzerertsmijnen. Van de vijftien mijnen in dit gebied
waren er vier in gebruik in de moderne tijd. In
Nordmark's 360 meter diepe mijn, die via een
kilometer lange gang verbonden is
met de Tabergmijnen, is goud en
zilver aangetroffen. Als u wilt zien
hoe er vroeger in de mijnen gewerkt
werd, bezoek dan het Nordmark museum.

C. Myhrman, de vader van Esaias Tegner's
schoonvader, kocht in 1745 de fabriek in Rämmen
met een smeltoven en later een ijzeren stavenfabriek.
De resten van de smeltoven is een ruïne die langs de
200 jaar oude laan naar de Herrgård van Rämmen ligt.

In de oude mijnbouwgemeenschap Persberg werd
ijzererts gewonnen van de middeleeuwen tot 1970. De
mijnen in Persberg waren in 1860 vermoedelijk de
eerste mijnen waar met machines geboord werd, en
waar wellicht de meeste erts in Zweden geproduceerd
werd met de hoogste kwaliteit. De plaats werd een
toeristische attractie en werd bezocht door Carl von
Linné (Carl Linaeus) en Prins Gustav (de latere Gustav
III). Gåsgruvans kalksteengroeve is nog steeds volop in
bedrijf en hier kunt u afdalen tot 80 meter onder de
grond en in 28 km lange mijngangen wandelen. Het
bedrijf SMA Mineral AB produceert kalk die gebruikt
wordt in de staal- en papierindustrie en in verzuurde
meren en bossen. Högbergsfältet natuurgebied heeft
vijftien mijnen en u kunt bij een
bezoek de horizontale mijngang
Tilas Stoll bezoeken en u kunt
stilstaan bij de gedenksteen
voor de eerste georganiseerde
mijnstaking in Värmland in 1869.

Brattfors ijzersmelterij bezwoer de overlast van het
tekort aan water en de lange en hobbelige weg naar de
mijnen en ontwikkelde zich tot een belangrijke plaats
met ijzerindustrie. De smelterij is bewaard gebleven als
een industrieel historisch monument.

Deze gemeenschap is in de 17e eeuw opgebouwd rond
Lesjöfors AB. Bedrijfsleider Gustaf
Ekman ontwikkelde in de 19e eeuw
Lesjöfors AB tot één van de modernste
industriële bedrijven in Zweden. Het
bedrijf kende een nieuwe opleving in de
20er jaren van de vorige eeuw onder
leiding van Gerard de Geer en bleef
bestaan tot de tachtiger jaren. De productie bestond
voornamelijk uit stalen veren, kabels en draad en in de
jaren 60 was Lesjöfors AB in Zweden de enige
producent van warmgevormde veren. Lesjöfors Fjädrar
AB met producten voor auto's, boten, de spoorwegen,
enz., en Springwire AB, die pianosnaren en stalen
veren maakt, dragen vandaag de dag bij aan de
industriële samenleving van weleer.

Nykroppa Järnverk ontwikkelde de plaats gedurende
400 jaar tot de jaren ‘70. Dat de geschiedenis van
Nykroppa ver terug gaat in de tijd bewijst wel de
vondst in 1911 van een bijl uit het stenen tijdperk. Er
wordt gezegd dat er in de Hornkullens zilvermijn al
zilvererts werd gedolven voor de pestepidemie, dus
rond 1350. De plaats waar
het erts werd vervoerd van
de mijn naar de smelterij is
nu een onderdeel van het
voetpad met de naam
Silverleden. In de mijnen
Dunderkammaren en
Torshål kunnen bezoekers afdalen.

Ontdek Storbrohyttan één van Bergslagens
prachtigste gieterijen en
zie hoe erts werd tot ruw
ijzer. Bij Munkeberg.
0590-14028.
Open: ma-vr 10-17,
zomers ook op za-zo 13-17.



Sport & verenigingen

Er wordt in Filipstad veel aan sport gedaan. Het

investeren in activiteiten voor jongeren leidt

voortdurend tot plaatselijke talenten zoals

schaatser Jonny Nilsson, de tennisser Magnus

Norman en de bandybroers Bergwall.

Een rijk verenigingsleven

Er zijn veel en verschillende soorten

verenigingen binnen de gemeente;

van alles wat van vissen tot koorzang.

Er zijn kerkelijke en culturele verenigingen,
verenigingen voor gepensioneerden en politici,
mijnbouwgeinteresseerde verenigingen, diverse gildes
en natuurlijk sportverenigingen, zoals teamsporten,
individuele sporten, bowling, oriëntatie, skiën,
paardrijden, sneeuwscooterrijden, schieten, bridge,
motorrijden, zwemmen, taekwondo, enz.

De Spångbergshal in Filipstad heeft

een sauna, een zwembad en een

kinderbad, solarium, sporthal,

fitnessruimte, tafeltennis, bowling en een restaurant.
0590-611 80.

Als u op zoek bent naar iets leuks voor een
vrijgezellenfeest, een kick-off of een paar
onvergetelijke uren met vrienden is Chaos Paintball
een leuke optie. 070-658 94 64.

Voor de verstokte golfer is er de

Saxa Golfbaan met 18 holes, par

72. Een geaccidenteerde bosbaan

met waterpartijen. 0590-240 70.

Tennis, kunt u spelen op de Blidbacka buitenbanen
(koop coupons bij het toeristenbureau) of in de
Storbrohal met 3 banen (koop coupons bij OK/Q8).

Filipstads tennisclub kunt u bereiken op 0590-150 28.

Kennismaken met paardrijden bij Filipstads ridklubb,
0590-106 80.

Wandelen in onze prachtige natuur
Beleef de natuur in Brattforsheden, Högbergsfältet,
Tibergs udde, Rämsberg, Trollstigen, Hälsans stig of
Kalhyttan - goed voor lichaam en ziel. Wandelkaarten
zijn verkrijgbaar bij het toeristenbureau in Filipstads.
Leerzame wandelingen met gids kunt u boeken op
0590-320 03, 070-368 59 09.

Kalhyttan - een omgeving voor meerdere
sporten
’s-Winters is Kalhyttan een
super modern langlaufgebied
met een kunstsneeuwbaan van 4
km. De rest van het jaar zijn er
veel mogelijkheden voor
wandelen, mountain biken enz.
Hier zijn zweedse kampioenschappen (SM) van
diverse sporten gehouden.

Bandybaronnen - Lesjöfors trots
Zeg Lesjöfors en waar veel mensen dan aan denken is
bandy. Hier is een sterke bandycultuur met
legendarische spelers als Gösta "Staffa" Bergström en
Ivar Kruse en de broers Bergwall van nu. Lesjöfors IF
werd opgericht in 1924 met voetbal en langlaufen. Het
eerste contact met bandy kwam enige jaren later toen
Gerhard de Geer in 1929 een vriendschappelijke
wedstrijd tegen het sterke Karlstad-Göta organiseerde.
Twee jaar later gebeurde er iets wat bekend werd als
de "bandydoop" voor Lesjöfors. Het ijs brak en zowel
teamgenoten als tegenstanders trokken elkaar uit het
water. De glorietijd begon in 1950 toen de ploeg
ongeslagen kampioen werd in de 2e divisie met een
doelsaldo van 46-0. Bij wijze van zomertraining werd
er “land”hockey gespeeld en daarin werden de club in
1953 zweeds kampioen. Gerhard de Geer werd de
krasse Baron genoemd nadat hij in 1941 de
Riksmarschen won, en ook omdat hij bijna altijd
aanwezig was bij de wedstrijden van het bandyteam
van Lesjöfors. Sinds 1978 heet het team
bandybaronnen, een naam die met trots op de
spelerstruien gedragen wordt.



Onderwijs

Voor nieuw ingekomen ouders met schoolgaande

kinderen geldt dat er contact gezocht moet worden

met de dichtstbijzijnde school, waardoor het kind

sneller geïntegreerd zal zijn.

Basisonderwijs:
Strandvägsschool in Filipstad 0590-615 14
Åsenschool in Filipstad 0590-615 43
Basisschool in Nykroppa 0590-411 71
Basisschool in Nordmark 0590-501 77
Basisschool in Brattfors 0590-400 59
Vrije basisschool Persbergs 0590-211 81
Stålvallaschool in Lesjöfors 0590-301 62
Ferlinschool klassen 6-9 in F. 0590-614 88

Särschool 0590-612 38

Cultuurschool 0590-614 06
Beeld en muziek voor leerlingen van de basisschool
en het gymnasium.

Spångbergsgymnasium 0590-614 12
Op het Spångbergsgymnasium kan gekozen worden
uit elf richtingen, o.a. een opleiding voor indoor
bandy, een Europees internationaliseringsproject en
een opleiding voor weggebruikers. De leerlingen
krijgen allemaal een draagbare computer.

Gemeentelijke school voor volwassen
0590-614 16

Twee hogescholen in Filipstad:

De bosbouwschool (skogsskola) in
Gammelkroppa 0590-910 10
- Bosbouwopleiding, Konferenties, Cursussen
- www.gammelkroppa.se

Mijnbouwschool (Bergsskolan) 0590-162 60
- Opleiding tot ingenieur en technieker.
- Kennis en vaardigheden in mijnbouw en mineralen
technologie.

- Goede opleiding naar interessante banen.
- Een collectie mineralen met 25 000 stuks in een
honderdtal vitrines en kasten.

- www.bergsskolan.se

Studieverbond
In gemeentelokalen zijn de volgende opleidingen
gehuisvest: ABF, 0590-71019, School voor
volwassenen (Vuxenskolan) 0590-713 00.

SFI – zweeds voor immigranten
SFI is een basiscursus Zweeds voor mensen boven de
16 en geregistreerd in Filipstad. De opleiding is full-
time en bereidt voor op het beroepsleven en eventuele
verdere studies.



Gezondheidszorg en sociale zaken

Thuiszorg
Om te zorgen dat ouderen kunnen wonen in een
omgeving met op maat gesneden verzorging,
verpleging en revalidatie, tafeltje dekje,
huishoudelijke hulp en maatschappelijke
ondersteuning, is hulp via de thuiszorg beschikbaar.
Een maatschappelijk werker behandelt de aanvraag,
waarna de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
naar de groepsleiders gaat:
Manager voor heel Filipstad: Eva-Lena Svensson
0590-611 93, het best bereikbaar op ma-vr 8-10.
Groepsleider voor centraal Filipstad: Borgny Oddli
0590-615 54, het best bereikbaar op ma-vr 8-10.
Groepsleider voor de Sparbankgatan: Monica
Eriksson 0590-616 45.
Groepsleider Noord: Britt Lindgren 0590-616 12.
Groepsleider Zuid: Lena Emanuelsson 0590-616 11.
Groepsleider Nykroppa, Gammelkroppa: Carina
Andersson, 0590-418 60 het best ’s-morgens
bereikbaar.
Lesjöfors, Långban, Gåsborn en Rämmen: 0590-
302 94.

Gezondheidszorg aan huis
De gemeente is er verantwoordelijk
voor iedereen boven de zeven jaar,
die om fysieke, psychische of
sociale oorzaken geen
gezondheidscentrum kan bezoeken,
zorg aan huis te verlenen.
De gezondheidszorg aan huis
verleent ook stervensbegeleiding
met steun aan de betrokken
familieleden.

Individuele- en gezinszorg
IFO helpt mensen in verschillende omstandigheden,
vooral met economische problemen, familierecht,
jeugdzaken, adoptie, verslavingszorg en
gezinsbegeleiding. Neem contact op met: Åsa
Andersson, 0590-612 50.

Integratie
Nieuw ingekomen vluchtelingen moeten een goede
introduktie in de samenleving krijgen en zij kunnen een
bijdrage leveren met hun ervaring en bekwaamheden.

Lokaal geplaatste vluchtelingen

Filipstad heeft een contract met vluchtelingenwerk
(Migrationsverket) voor de opvang van vluchtelingen
(met inbegrip van niet-begeleide kinderen). Een in de
gemeente opgenomen vluchteling moet deelnemen aan
het introductie programma van de gemeente, met
inbegrip van SFI (Zweeds voor immigranten) en
taalonderwijs. In het kader van het vluchtelingenbeleid
betaalt de gemeente een zogenaamde introductie-
bijdrage aan de betrokken personen. De fundamentele
doelstelling van dit beleid is om de individuele
integratie in de Zweedse samenleving te bevorderen en
mogelijkheden te scheppen voor een zelfstandig
bestaan. Op de school voor volwassenen zijn
studiegroepen voor in het buitenland geboren vrouwen.

Niet-begeleide kinderen

Het aantal asielzoekende kinderen zonder ouders is na
2000 toegenomen tot enkele duizenden per jaar. Aan
het eind van 2007 en in 2009 opende de gemeente twee
zogenoemde HVB-huizen voor verzorging en
huisvesting met 15 plaatsen voor niet-begeleide
kinderen van vluchtelingen.

Opvang voor vrouwen (Kvinnojouren)
Als u iemand nodig hebt om mee te praten, als u zich
bedreigd voelt of lichamelijk of geestelijk mishandeld
bent, neem dan contact op met de opvang voor
vrouwen op 0590-122 21, op weekdagen van 10-14.
Vrijwillig werkende vrouwen beantwoorden uw vragen
zowel op werkdagen als in het weekend op 070-663 12
40. Er zijn ook gratis opleidingen voor de vrouwen die
vrijwilliger willen worden.



Gemeentelijke diensten

Gemeente Filipstad

Telefoon: 0590-611 00

Internetsite: www.filipstad.se

Mailadres: kommun@filipstad.se

Bezoekadres: Gemeentehuis, Hantverksgatan 22

Postadres: Filipstads kommun  
Box 303  
682 27 FILIPSTAD

Bestuurs- en afdelingschefs

Gemeentesecretaris
Claes Hultgren 
Telefoon: 0590-611 18. Mobil: 070-561 10 00 
E-mail: claes.hultgren@filipstad.se

Jeugd en onderwijs
Afdelingschef: Ulf Almquist 
Telefoon: 0590-612 30 
E-mail: ulf.almquist@filipstad.se

Milieu en bouw
Afdelingschef: Hannes Fellsman
Telefoon: 0590- 611 38
E-mail: hannes.fellsman@filipstad.se

Sociale zaken
Afdelingschef: Kristina Steijner
Telefoon: 0590-612 64 
E-mail: kristina.steijner@filipstad.se

Techniek en service
Afdelingschef: Inge Nilsson Piehl 
Telefoon: 0590-611 55. Mobil: 070-686 11 55
E-mail: inge.nilsson-piehl@filipstad.se

Stafafdeling, secretariaat
Catrin Marsell
Telefoon: 0590-612 04
E-mail: catrin.marsell@filipstad.se

Bibliotheek, bibliothecaris
Jan Fröding 
Telefoon: 0590-613 51 
E-mail: jan.froding@filipstad.se

Afdeling economische zaken

Econoom: Britt-Inger Gustafsson 
Telefoon: 0590-611 19 
E-mail: britt-inger.gustafsson@filipstad.se

Afdeling voorlichting/EU-coördinator
Monica Hjellström
Telefoon: 0590-612 23. Mobil: 070-603 49 43 
E-mail: monica.hjellstrom@filipstad.se

Afdeling inkoop
Afdelingschef: Kjell Murås 
Telefoon: 0590-611 16 
E-mail: kjell.muras@filipstad.se

Afdeling IT 
Afdelingschef: Thorbjörn Bäck 
Telefoon: 0590-611 13 
E-mail: thorbjorn.back@filipstad.se

Ontwikkeling van het bedrijfsleven en het 

toerisme
Afdelingschef: Agneta Svensson 
Telefoon: 0590-612. 16 Mobil: 073-275 57 86 
E-mail: agneta.svensson@filipstad.se 

Personeelszaken
Afdelingschef: Torleif Rosvall
Telefoon: 0590-612 06 
E-mail: torleif.rosvall@filipstad.se 

Wanneer u een email naar mensen binnen de gemeente stuurt: voornaam.achternaam@filipstad.se


