Fler tips på aktiviteter
 Höghöjdsbana
 Simning/bad
 Bowling
 Minigolf
 Cykelturer
 Fiske
 Geocaching
 Golf
 Ridning
 Safari (älg, bäver, varg)
 Hamam
 Gym
 Skytte
 Kanot/kajak
 Bågskytte
 Tennis
 Slalom
 Yoga

Arvikas Big Five

Snabbfakta













Bli en vassare
I Arvika kommun bor ca 26 000
Arvika kommun, Volvo CE och
Landstinget är de största arbetsgivarna
År 2000 drabbades staden av en
översvämning
Arvika har Sveriges innersta hamn
Fågelmannen är gjord av Liss Eriksson
Elis i Tasere är ett original från trakten—
bror till skulptören Christian Eriksson.
Han står staty på Torggatan
I Arvika finns 365 sjöar
I stadsparken som anlades 1913 finns
Sveriges längsta pergola
Klässbols Linneväveri har öppet vardagar
och lördagar. Under sommaren även
söndagar
Rackstadmuseet är öppet dagligen under
juni - aug
Fordonsmuseet är öppet dagligen
Simhallen är öppen måndag– söndag

Arvikaambassadör
på 3 minuter

Upptäck våra mest kända besöksmål:
* Arvika Fordonsmuseum - titta på och
lär dig mer om fordon - veteranbilar,
cyklar, motorcyklar, rallybilar mm. Butik
och café.
* Glaskogens naturreservat - upplev
värmländsk natur när den är som bäst. 300
km vandringleder i ett 28 000 ha stort
naturreservat
* Klässbols Linneväveri - här vävs dukar
och servetter för hand och maskinellt.
Kunglig hovleverantör. Butik. Café.
* Rackstadmuseet - ett av Sveriges bästa
konstgallerier. Butik, café.
* Sågudden - historiska byggnader vid
Kyrkvikens strand och museum i
storbondegården. Café, lekplats, djurhage,
sightseeing.

Du hittar mer information hittar du på:
arvika.se—Arvika kommuns hemsida
arvikashopping.se—Aktiva Arvikas hemsida
visitarvika.se— Turistbyråns hemsida
Turistguiden ger dig information om
aktiviteter, konst– och konsthantverk, boende,
shopping, sevärdheter, naturutflykter och
evenemang osv. Hämta ditt eget exemplar på
Turistbyrån.

Wifi
De flesta hotell, caféer och restauranger
erbjuder Wifi till sina gäster. Det gör även
Arvika Bibliotek och Arvika Turistbyrå.

En informationsbroschyr om Arvika

Fakta om Arvika
I Arvika bor ca 26000 invånare. 14000 bor i
tätorten. Arvika är Sveriges innersta hamn med
förbindelse med havet.
Arvika kommun, Volvo CE och Landstinget är
kommunens största arbetsgivare. Här finns
förutom Volvo CE flera större företag—Thermia
Värme, Arvika Smide, Arvika Gjuteri, Perfekta
och Lundins. Strax utanför staden hittar du en
av Sveriges största solcellsparker.

Motorsport
Härifrån kommer flera stjärnor inom motorsporten. Per
Eklund, Tommy Kristoffersson, Johan Kristoffersson och Kenny
Bräck är några kända namn. Här finns en folkracebana och en
motocrossbana.

Göra

Linneväveri
I Klässbol finns Klässbols Linneväveri—ett väveri med anor
som kunglig hovleverantör. Deras dukar används bl a vid
Nobelfesten. Mönstret Gåsöga vann 2016 pris som årets textil.

Torghandel
Varje ondag och lördag bedrivs handel på torget.
Fisk, blommor, kläder och bröd är några av de
varor som finns till försäljning.

Översvämning
År 2000 drabbades Arvika av översvämning. Den 30
november nådde vattnet 48,36 möh. Normal vatten-nivå är
45,79 möh. Runt om i staden finns skyltar som visar
vattennivån under översvämningen. Mellan Östra och Västra
Sund byggs nu ett översvämningsskydd.

Loppis
I och runt Arvika hittar du massor av loppisar att
besöka. På visitarvika.se hittar du adresser till
några.

Bo
Hotell/Vandrarhem
Clarion Collection Hotel Bristol
Go To Sleep
Guesthouse Eleven
Hotell Arkaden
Jennys Hotel
Scandic Arvika

Camping
Fiskeviks Camping
Glaskogens Camping
Ingestrands Camping
Sölje Camping
Treens Camping

Vad är Arvika känt för
Kultur
Arvika är en gammal konstnärsstad och många
är de konstnärer som har sitt ursprung här. Runt
förra sekelskiftet bildades Rackstadkolonin som
var en vänkrets för konstnärer. Här ingick bl a
Gustaf Fjaestad, Maja Fjaestad, Björn
Ahlgrensson, Fritz Lindström och Christian
Eriksson. Här fanns även många konsthantverkare inom trä, smide, keramik och textil.
Fortfarande finns många lokala konstnärer och
hantverkare i kommunen.
Industri
Arvika är en industristad och bygdens son Per
Andersson startade på slutet av 1800-talet en
smidesverkstad för jord-bruksmaskiner. Detta
lade grunden till Arvika so industristad. Både
Volvo Construction Equipment och Thermia Värme
har sitt ursprung i Per Anderssons verksamhet.

I turistguiden och på turistbyrån finns tips på fler boenden—
hotell, B&B, stugor och rum.

Äta
I Arvika finns många restauranger att välja på. Några axplock
är: Restaurang Häll, BarBord, Restaurang Regi, O’Learys,
Rajjens, Bristol Hotel Pizzeria & Steakhouse, Nippon Sushi,
Thaikök, Gate Gästgiveri, Stefan på Statt, Jenny’s, Olssons
Brygga och Elins Bakgård.
White Guide
Arvika finns representerat i White Guide genom
BarBord, Nordells Konditori och Kaffekvarnen.

Shopping
Arvikas stadskärna har ett varierat utbud av unika
butiker som erbjuder personlig service.

Vandring
Arvika erbjuder många vandringsmöjligheter:
* Bergs Klätt mellan Jössefors och Sulvik erbjuder
korta promenadstigar i naturreservatet. Området är
handikappanpassat
* Glaskogen—30 mil vandringsleder
* Rackstad—Gallbergsleden, Djupdalsleden och
Sotar Blixtleden i området kring OK Jösses stuga
* Storkasberget—flertalet leder
Museer
Fordonsmuseet, Thermiavägen—fordonsmuseum
Friluftsmuseum, Sågudden—museala byggnader,
allmogeföremål.
Rackstamuseet, Kungsvägen—konstmuseum
Skulpturer
I Arvika finns många skulpturer. Några exempel är:
Fågelmannen—skapad av Liss Ericsson, son till
Christan Eriksson
Elis i Tasere—skapad av Herman Reijers

