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Detta kan du läsa om i häftet
För att du som är nyinflyttad i 
vår kommun ska känna dig extra 
välkommen hit, och veta vad Filipstads 
kommun har att erbjuda, har vi satt 
ihop information om kommunen.

Fotografer till bilderna i häftet: 
Ann-Brith Hedlund, Anne-Louise Izindre, 
Bengt Olof Löf, Eveliina Kaipainen 
Kolehmainen, Evermarks Original, 
Larseric Vänerlöf, Sara Virkki Björnberg.

E-post:
kommun@filipstad.se

Hemsida:
www.filipstad.se 

Facebook:
www.facebook.com/
filipstadskommun

Telefon:
Växel: 0590-611 00

Brev:
Filipstads kommun
Box 303
682 27 Filipstad. 

Besöksadress:
Hantverksgatan 22
682 31 Filipstad.

Blanketter och e-tjänster
På e-tjanster.filipstad.se hittar du kommunens 
blanketter och e-tjänster.

Informationstjänst
Som nyinflyttad kan många olika frågor dyka upp 
och du är varmt välkommen att kontakta oss.

Kommunfullmäktige

Antal mandat:  37
Socialdemokraterna 16
Moderaterna  9
Sverigedemokraterna  7
Vänsterpartiet   2
Liberalerna  2
Centerpartiet  1

Kommunfakta:

Invånare: 10 300
Areal:  1 721,7 km²
Vattenareal: 178,6 km²
Landareal: 1 543 km²
Inv. per km²: 7

Avstånd från Filipstad:
Karlstad: ca 6 mil
Örebro: ca 9 mil
Mora: ca 17 mil
Göteborg: ca 30 mil
Stockholm: ca 30 mil
Oslo: ca 30 mil 

Hej och hjärtligt välkommen 
till Filipstads kommun!

Jag heter Christer Olsson och är 
kommunstyrelsens ordförande, tillika 
kommunalråd. Jag har en kollega som 
också är kommunalråd och det är
Patrik Fornander.

Filipstads kommun är en företagsvänlig 
kommun som har många framgångsrika 
företag, vilka är en förutsättning 
för tillskapandet av arbetstillfällen 
och möjlighet att leva och bo i hela 
kommunen. Det ska vara enkelt 
att driva och starta företag och 
kommunen ska så långt det är möjligt 
vara näringslivet behjälplig i detta.
Företagare och företagsamma skapar 
tillväxt och bemöts med smidighet och 
respekt.

Vår ambition är att det ska finnas 
skolor i kommunen som är fria från 
mobbing och som ska ge de kunskaper 
och färdigheter som krävs för att klara 
framtidens jobb. Vi har flera skolor i 
kommunen och på de mindre orterna 
finns också byskolorna kvar, vilket är 
en förutsättning för att hela kommunen 
ska leva. Vi jobbar för att familjers 
livspussel ska fungera också i glesbygd. 
Gymnasieskolans programutbud är 
omfattande och är på väg att utvecklas 
ytterligare för att attrahera fler 
elever. Eftergymnasiala, attraktiva 
utbildningar erbjuds vid Bergskolan 
och Gammelkroppa skogsskola. 

Vi erbjuder en barnomsorg med hög 
service och kvalitét i olika driftsformer.

Äldreomsorg och hemsjukvård håller 
en hög standard. Äldreboende finns i 
Filipstad, Lesjöfors och i Nykroppa. 
Det finns också en rehab- och 
korttidsenhet i Filipstad.

Kommunen ger ett omfattande stöd till 
kultur och föreningsliv. Det fantastiskt 
fina och omfattande arbete som bedrivs 
i våra föreningar har en mycket stor 
betydelse för folkhälsa och välmående i 
hela kommunen.

Filipstads kommun har också de bästa 
förutsättningar för att erbjuda ett rikt 
friluftsliv i vår fina natur med många 
sjöar och vackra omgivningar. Vi har 
också en rad olika anläggningar för 
utövande av olika sporter och andra 
aktiviteter, alltifrån skidåkning till 
hästhoppning.

Detta är en kort information om vår 
fina kommun som jag är stolt över att 
vara bosatt i. Jag hoppas att du kommer 
att trivas och hälsar dig hjärtligt 
välkommen till Filipstads kommun.

 

Christer Olsson, 
Kommunalråd

Patrik Fornander,
Kommunalråd



Är du nyfiken på vad som händer runt 
om i Filipstads kommun? Då är Visit 
Filipstad mötesplatsen för dig.

Visit Filipstad är din guide till 
besöksmål, evenemang och aktiviteter i 
Filipstads kommun.

Vare sig du är invånare, turist eller bara 
nyfiken på Filipstads kommun så hittar 
du massor med tips på saker som är på 
gång. Här kan du upptäcka natursköna 
platser, läsa om roliga och spännande 
evenemang och planera din vistelse 
med aktiviteter och boende.

På Filipstads turistinformation får 
du tips om utflykterna och äventyren 
som passar just dig. Här finns lokal 
information, fakta om Värmland 

och broschyrer om övriga Sverige. 
Dessutom säljs fiskekort, böcker, 
kartor, vykort, souvenirer och hantverk 
från bygden. Välkommen in!

Kontaktuppgifter till Filipstads 
turistinformation:

Besöksadress: Viktoriagatan 8 (öppen 
på sommarsäsongen. Svarar på telefon 
och e-post året om.)
Tel: 0590-613 54
E-post: turism@filipstad.se

Filipstads turistinformation
Box 308, 682 27 Filipstad

www.visitfilipstad.se
www.facebook.com/visitfilipstad
www.instagram.com/visitfilipstad

Visit Filipstad
Mötesplatsen för 

besöksmål, evenemang och aktiviteter!

Filipstads bibliotek
Låna böcker, tidningar och tidskrifter. 
Datorer finns tillgängliga för exempelvis 
studier eller släktforskning. Biblioteket 
i Filipstad ingår i Bibliotek Värmland, 
vilket innebär att du kan beställa böcker 
från andra bibliotek och hämta dem här.
Adress: Viktoriagatan 8
Telefon: 0590-613 59  
E-post: biblioteket@filipstad.se 
Öppet: måndag-torsdag: 10.00-18.00
 fredag:  10.00-17.00
 lördag:  11-13 (september-april) 
Sommaröppet juni-juli: 
Mån-ons: 12-17, tors-fre: 12-16

Lesjöfors bibliotek, 
Stålvallaskolan
Lesjöforsfilialen ligger i Stålvallaskolans 
norra del, gamla bildsalen. 
Öppet: måndagar 11.30-16.30. 
Telefon: 070-369 33 11

Bokbussen
Bokbussen har tusentals böcker och 
dyker upp en gång i månaden i en rad 
orter i kommunen. Utförliga datum och 
tider hittar du på kommunens hemsida, 
www.filipstad.se. 
Telefon: 070-216 05 52  
E-post: bokbussen@filipstad.se.

Vandra i vår sköna natur
Upplev naturen vid Brattforsheden, 
Högbergsfältet, Tibergs udde, Rämsberg, 
Trollstigen eller Kalhyttan. Uppfriskande 
för både kropp och själ.  

Promenera längs Hälsans stig
Under en vandring längs Hälsans stig i 
Filipstad upptäcker du Kanonudden, John 
Ericsson mausoleum, Museet Kvarnen, 
Ferlinladan, Ferlinstatyn, Filipstads 
kyrka och Bergmästargården. Slingan är 

märkt utefter varje kilometer (i fem km, 
exempel vid Stora torget) och en del av 
Hjärt- och lungfondens projekt För ett 
friskare Sverige.

Ta cykeln!
Förutom på vägarna kan man ta sig en 
fin tur genom de  asfalterade banorna 
i Kalhyttan eller cykelbanan som går 
längst det gamla spåret mellan Filipstad 
och Nordmarks station.

Upplev naturen

Bibliotek



Nils Johan Einar Ferlin 
(1898-1961) föddes i 
Karlstad och växte upp 
i Filipstad. Efter faderns 
död bodde Nils med 
mor och två systrar vid 
Svintorget, där det såldes 
hästar och grisar under 
Oxhälja. Det var också 
här han satte upp sin 
Cirkus Tigerbrand.

Många strängar  
på sin lyra
1930 kom första 
diktsamlingen En 
döddansares visor. 
Nils ägnade sig åt 
en rad verksamheter 
utöver diktandet, som 
skådespeleri, revyer, 
schlagertexter, visor 
och tidningsutgivning. 
Han hade betyget A i 
idrott och spelade också 
i Filipstads fotbollslag. 
För sin storhet som vår 
mest tonsatte poet har 
han tilldelats utmärkelser 
som Bellmanpriset och 
Frödingstipendiet.  

Ferlin i Filipstad
2005 skapade 
kulturföreningen Kulörta 
lyktor och Ferlingruppen 
Ferlinmuseet som en 
del av Museet Kvarnen. 
Här får besökaren följa 
med på en fascinerande 
och lärorik resa genom 
poetens liv. I Filipstad 
finns även Ferlinskolan, 
och sedan 1975 statyn 
av Nils Ferlin iklädd 
frack och cylinderhatt, 
sittandes på sin bänk 
på Stora torget, i ur 
och skur, sommar som 
vinter. Denna staty sägs 
vara en av landets mest 
avfotograferade.

Bröderna Ericsson
Kända innovativa bröder 
födda i Långban.

Tre personer med anknytning till Filipstads trakter, som har blivit 
vida uppskattade för sina gärningar, är poeten Nils Ferlin, som växte 

upp i Filipstad, och bröderna Ericsson från Långban.

John Ericsson (1803-1889) 

John Ericsson, uppfinnaren bakom 
varmluftsmaskinen, propellern och 
pansar-båten Monitor, som hjälpte 
Nordstaterna att vinna amerikanska 
inbördeskriget på 1860-talet. Han 
levde sina sista år i Amerika där han 
blev känd.

När han dog fraktades kistan enligt 
hans önskan från New York till 

Sverige i en enastående likfärd. 
I Stockholm samlades 100 000 
människor och efter stadens alla 
klockor ringt fortsatte tåget med 
förstaklassvagnar till Filipstad där 
han fick sin gravplats. John Ericssons 
mausoleum beläget vid östra 
kyrkogården är en av våra historiskt 
sett stora sevärdheter i kommunen.

Nils Ericson (1802-1870) 

Nils Ericson, ofta kallad den svenska 
järnvägens fader, var ledare vid 
många stora kanalbyggen och blev 
den förste chefen när riksdagen 
beslutade att bygga stambanor 1854. 

Han adlades samma år och blev 
senare friherre och överste. Att han 
plockade bort ett ”s” ur efternamnet 
sägs ha irriterat brodern John. Nils 
Ericson står som staty vid Stockholms 
central och är namnet på Göteborgs 
bussterminal. 

Nils Ferlin
Den mångsysslande poeten



I Filipstads kommun finns många idrottsutövare. 
Satsningar på ungdomsverksamheten får ständigt 
fram nya talanger och härifrån kommer till 
exempel ishockeyspelaren Rasmus Asplund, 
skridskoåkaren Jonny Nilsson, tennisens 
Magnus Norman och bandybröderna Bergwall. 

Rikt föreningsliv
Det finns många typer av föreningar av olika 
slag i kommunen. Det finns föreningar inom 
kultur, inom kyrkan, för pensionärer och 
politiskt insatta, bergslags- och gilleföreningar 
och givetvis idrottsföreningar, för lagidrott, 
individuella sporter, bowling, orientering, 
skidor, ridning, skytte, motorcyklar, simning, 
taekwondo m.m. 

Spångbergshallen i Filipstad har idrottshall  och 
bowling med servering.

I Wasahallen kan du åka skridskor under 
vintertid. Där finns även en cafeteria. 

I aktivitetsparken vid Ferlinskolan kan du åka 
skateboard, bmx, inlines och kickbike. Finns 
även ett utegym och volleybollplan.

Tennis kan du spela på Blidbacka utebanor 
eller på Storbrohallens 3 banor.

I Storbrohallen och Padelten vid Wasahallen 
kan du spela padel.

Luftgevärshallar finns i Lesjöfors Folkets hus 
och i Ferlinskolan i Filipstad.

Flottuvans motorstadion med sina tre banor 
för motocross och folkrace, ligger strax utanför 
södra industriområdet i Filipstad.

Fritidsbanken

Fritidsbanken på Drottninggatan 3 i Filipstad är 
som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. 
Eftersom barn växer ur sin utrustning och de 
vuxna kanske tröttnar så kan prylar lämnas in så 
att andra kan låna och nyttja dem.

På Fritidsbanken kan man låna utrustning för en 
aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, 
inlines, flytvästar och mycket mer. Utlåningstiden 
är 14 dagar.

filipstad.se/fritidsbanken

Idrott och föreningar Kalhyttans fritids- och sportarena

Kalhyttan är ett center för längdskidåkning, 
mountainbike,  löpning, diskgolf och 
orientering. Den speciella topografin på 
Kalhyttan passar alla utövare, från nybörjare 
till professionella. På de asfalterade banorna 
kan du ta dig fram med rullstol, inlines och 
rullskidor. På sidan om kan du promenera, 
jogga och cykla. På vintern är det fina skidspår 
och säsongen är lång. Här finns både konstsnö- 
och natursnöspår.

De föreningar som är aktiva på Kalhyttan 
kallas Föreningsalliansen och består av:
• Cykelklubben Filip
• Filipstads Brukshundsklubbs Dragsektion 
• Filipstads Orienteringsklubb 
• Filipstads Skidförening
• Friluftsfrämjandet
• Friskvården i Värmland

2017 byggdes det en konstgräsplan och 
löparbanor på Kalhyttans IP.

SPORT & FRITIDSARENA



Affärerna finns runt knuten
Förutom butiker med mat och diverseartiklar 
finns en hel del affärer med olika inriktningar. 
I Filipstad hittar du klädaffärer, bygghandel, 
skoaffär, blomsterhandlare, systembolag, apotek  
och mycket mer.

Ett flertal företagare satsar på försäljning av 
hantverk och inredning i olika stilar – perfekt när 
du känner för att fräscha upp ditt hem med något 
nytt.

Second hand 
I second hand-butiker som Fenix, Röda Korsets 
Kupan, Tusen ting och Saron (Lesjöfors) kan 
du för en billig peng komma över många roliga 
fynd. Särskilt sommartid anordnas det också ofta 
loppisar och auktioner runt om i kommunen. Håll 
utkik!

Skiftande idéer skapar företagen
I Filipstads kommun finns stor idérikedom och 
stolthet – över det som har varit och det som 
är. Småföretag, uppbyggda av skiftande idéer, 
frodas tillsammans med större etablerade 
företag. Mycket säljs till oss i närområdet och 
därutöver tillverkas och skickas produkter som 
knäckebröd, snacks och stålfjädrar ut över 
Sverige.

Näringslivsarbetet
Näringslivskontoret i Filipstad jobbar 
aktivt för att skapa goda förutsättningar 
för företagare. De stöttar dig gärna i ditt 
företagande och kan hjälpa dig med etablering, 
utveckling, finansiering och mycket mer. 
0590-612 16. E-post: naringsliv@filipstad.se.

En marknad där 80 000 människor trängs bland 
vitlökskorv, strumpor, lotterier och karuseller. 
Ett sjöslag med dunder och brak hämtat från det 
amerikanska inbördeskriget. Sveriges största 
nationaldagsfirande. När något ska firas ska det 
göras rejält.

Nationaldagen och Filibjur
Filipstads nationaldagsfiranden är ett av Sveriges 
största. Filibjurveckan i juli innehåller en massa 
uppträdanden och evenemang som passar både 
gammal och ung. Uppfinnaren John Ericsson 
hyllas genom Sjöslaget på Daglösen, där en batalj 
mellan pansarbåtar utspelas, och Filipstad får en 
ny ambassadör varje år.

På andra orter firas det under till exempel 
Larsmäss i Nordmark, Nykroppanatta, 
Lesjöforsdagen och Persbergsdagen.

”Marken” – en kär tradition
En av Sveriges största och äldsta marknader, 
Oxhälja (i folkmun kallad Marken), har anor från 
1600-talet och äger alltid rum första helgen i 
september.
 
Oxhälja förr
Till handelsplatsen Filipstad kom förr lantbrukare 
och handelsmän för att sälja sina varor och 
i september efter skörden var det dags för 
grönsakerna, frukten och säden. Människor kom 
långväga ifrån och passade samtidigt på att roa sig 
under handelshelgen.
 
Oxhälja idag 
I dessa dagar kan du tillsammans med många 
tusentals andra besökare stanna till vid ett tusental 
försäljningsplatser. Populära köp är rökt korv, 
marknadskarameller och leksaker. Tivoli finns vid 
busstationen.



Vård och stöd
Hemtjänst
För att man som äldre ska kunna bo i en 
miljö med individuellt utformade insatser för 
service, personlig omvårdnad, rehabilitering, 
matdistribution, städning, klädvård och socialt stöd, 
finns hemtjänsthjälp att ansöka om.

Hemsjukvård 
Kommunen ansvarar för att alla över sju år som 
av fysiska,  psykiska eller sociala orsaker inte kan 
besöka Vårdcentralen får sjukvård i hemmet.
Hemsjukvård ges även i livets slutskede och då 
också som stöd till anhöriga. 

Individ- och familjeomsorgen
IFO arbetar för människor i olika livssituationer 
och huvudsakligen med ekonomiskt bistånd, 
familjerätt, ungdomsproblematik, adoption, öppen 
missbruksvård, faderskap och familjerådgivning. 

Integration
Nyanlända ska ges en god introduktion i samhället 
och bidra med sin erfarenhet och kompetens. 
Arbetsmarknads-  och  integrationsenheten  (AIE)  
arbetar  med  många  projekt.

Vårdcentral
Vårdcentralen Filipstad 
Vikhyttegatan 14, Filipstad 
010-831 88 01

Kvinnojouren 
Om du behöver någon att prata med, känner dig 
hotad eller har misshandlats fysiskt eller psykiskt, 
finns kvinnojouren i Filipstad som kan ge stöd och 
råd.
Tel: 0590-122 21
E-post kvinnojouren.filipstad@telia.com

Skolor
Läs mer om skolorna på www.filipstad.se 

Grundskolor

Kulturskolan har aktiviteter inom dans, musik, bild 
med mera för grundskole- och gymnasieelever.

Spångbergsgymnasiet  
På Spångbergsgymnasiet finns elva program, en 
innebandyprofil, internationaliseringsprojekt i 
Europa och trafikantutbildning. Eleverna får en 
bärbar dator. www.filipstad.se/gy

Kommunala vuxenskolan
Lärcentrum/distansstudier, högskolestudier och 
grundläggande utbildningar från hemmaplan.
www.filipstad.se/vux

Högskolor
• Gammelkroppa skogsskola  

www.gammelkroppa.se 
• Bergsskolan  

www.bergsskolan.se

Studieförbund
Inom kommunens lokaler bedrivs verksamheter 
vid ABF Arbetarnas bildningsförbund
filipstad@abf.se  
abf.se/varmland

Svenska för invandrare
SFI är en grundläggande kurs i svenska för 
personer som är över 16 år och folkbokförda i 
Filipstad. 

• Stjärnskolan     
• Åsenskolan
• Nykroppa skola 
• Nordmarks skola 
• Brattfors 

skola       

• Persbergs 
friskola    

• Stålvallaskolan 
Lesjöfors     

• Ferlinskolan
• Särskola



Kontaktuppgifter
Filipstads kommun
Växel: 
0590-611 00
E-post: 
kommun@filipstad.se  

Hemsida: 
www.filipstad.se 

Facebook:       
facebook.com/filipstadskommun

Besöksadress: 
Kommunhuset
Hantverksgatan 22

Postadress:  
Filipstads kommun  
Box 303  
682 27 FILIPSTAD

Andra nyttiga 
kontaktuppgifter:

SOS Alarm
112 

Polis
114 14

Krisinformation
113 13

Sjukvårdsupplysning
1177

Vårdcentralen Filipstad 
Vikhyttegatan 14, Filipstad 
010-831 88 01

Folktandvården Filipstad 
010-836 19 20  

Frimans Tandläkarmottagning
0590-101 44

Folktandvården Lesjöfors 
0590-304 90

Värmlandstrafik:
010-831 50 00
www.varmlandstrafik.se
Försäljning busskort:
Circle K Filipstad
0590-104 01

Långskogens återvinningscentral
Långskogen mellan Persberg och Långban 
är en bemannad återvinningscentral för 
sorterat avfall. Här kan du lämna glas, 
papper, metall, däck, tryckimpregnerat 
trä, elektronik, batterier, vitvaror, 
träavfall, farligt avfall med mera. Använd 
gärna kartan över Långskogen som finns 
på hemsidan, för att sortera och packa 
ditt avfall korrekt inför ditt besök.
Kontakt: 0590-616 90
Öppettider för Långskogen hittar du på 
filipstad.se.

Återvinningsstationer
Återvinningstationer för förpackningar 
och tidningar finns på följande platser:
• Långskogens återvinningscentral
• Filipstad: Konsul Lundströmsväg 2,  

OK/Q8, Fagerbergsvägen 2 och på 
Åsenleden. 

• Nykroppa: Öster om gamla Coop, 
Kungsgatan 15

• Lesjöfors: Bergslagsgatan 70, 
Djurgården

• Persberg: Torget, Högbergsvägen

Renhållning
Hushållsavfall som hämtas i separata 
sopkärl är brännbart i grönt kärl och 
matavfall i brunt kärl. Det är frivilligt 
att sortera ut matavfall, men den som 
väljer att sortera ut matavfall premieras 
för det och har en lägre hämtningsavgift. 
Matavfallet går till tillverkning av biogas 
och biogödsel. Renhållningstaxan är 
uppdelad i två delar, en grundavgift och en 
hämtningsavgift. Mer information finns på 
filipstad.se. 

Du som bor i hyreshus 
Avfall hämtas normalt en gång/vecka och 
avgiften ingår i din hyra. Det är upp till 
fastighetsägaren/föreningen att bestämma 
om utsortering av matavfall ska ske i ert 

hyreshus. Tänk på att vägen till soprummet 
inte får blockeras, sortera och förpacka 
avfallet korrekt i sopkärlen och ställ inte 
avfall på golvet i soprummet.

Du som bor i villa 
Sopkärl ska inför tömningsdag 
av fastighetsägaren ställas vid 
fastighetsgränsen med handtag bakåt och 
öppningen framåt. Tänk på att sopbilen 
kan komma tidigt. Det är fastighetsägarens 
ansvar att vårda sopkärl, att vägen till 
sopkärl är framkomlig och se till att sortera 
och förpacka avfall korrekt. Avfall hämtas 
normalt varannan vecka och avgiften 
debiteras kvartalsvis. Beställning av 
abonnemang görs hos kundservice.

Kundservice VA/Renhållning: Måndag-fredag 08.00-09.30, 10.00-11.30
E-post: debitering@filipstad.se Telefon: 0590-613 77



Visste du att...Visste du att...

Filipstad firade 400 år 2011, är Värmlands näst 
äldsta stad och har fått sitt namn efter Karl IX:s 

son Karl Filip

Ärepelaren på Stora torget i Filipstad är 
en hyllning till arbetet

Långban är en av världens 
mineralartrikaste platser

Skidsäsongen på Kalhyttan är lång.
   www.kalhyttan.se 

De vanligaste yrkena i kommunen 
finns inom områdena:           
   1) Tillverkning
   2) Vård och omsorg  
   3) Utbildning

Ferlinstatyn vid Skillerälven 
sägs vara en av Sveriges mest 

avfotograferade statyer

Välkommen till Filipstads kommun!Välkommen till Filipstads kommun!


