NYi nflyttad
En tidning för alla nya arvikabor

Känn dig varmt
välkommen till Arvika!
Jag är född och uppvuxen i Arvika och känner en stor gemenskap med människorna som bor här.
Jag vet att vi Arvikabor genom tiderna alltid varit vänligt
inställda mot nyinflyttade och är säker på att även du kommer känna dig välkommen. Invånarna i vår kommun har
alltid nära till skratt och står stadigt med fötterna på jorden.
I Arvika har kulturen en central plats, föreningslivet är
rikt och mycket fritidsaktiviteter finns att välja på.
Jag hoppas att du inte tvekar att kontakta oss om du har
några som helst funderingar. Mitt mål är att det ska kännas
gott och tryggt ända in i hjärteroten att bo i Arvika.

Det är genom det öppna samtalet människor emellan
som vår kommun står stark, det ska alltid vara naturligt att
säga vad man tycker och tänker här hos oss. Jag vill att du,
precis som vi som bott här längre, ska känna stolthet över vår
bygd. I Arvika har varje människa möjlighet att göra skillnad.
Välkommen hit!
Med vänlig hälsning

Peter Söderström
Kommunalråd

Historien om Arvika
Vi vet att Arvikabygden var befolkad, om än sparsamt,
så tidigt som under jägarstenåldern.

Under en stor del av 1800-talet spelade också sjöfarten, och därmed hamnen, en stor roll för transporter och näringsliv. Arvika är faktiskt Sveriges innersta hamn med förbindelse med de sju haven! Men
i dag är det mest båtturisterna som njuter av den vackra vattenleden.

De nordligaste hällkistorna som hittats i Sverige finns i Arvika kommun och i Skramle i Gunnarskog finns en runsten från 500 e Kr
– en av de få från den tiden som hittats i vårt land. Den fornsvenska
betydelsen av namnet Arvika har tolkats som ”åvikar” eller ”åkrökar”.
Håkon Håkonssons saga berättar att den norske konungen år 1225
besökte ”en bygd som heter Arvika” i Värmland och år 1362 förekom
namnet ”Aruika socken” i ett medeltida brev. Arvika som ort redovisades på karta för första gången på 1500-talet, men då bara som en
liten by.
På 1700-talet kom det upprepade förslag om att ett större samhälle
borde anläggas i västra Värmland. Det skulle vara en handelsplats som
kunde undanröja dåvarande olägenheter vid förtullning och gränshandel. Valet föll på ”Kyrkeby i Arvika socken”, den plats som både
befolkning och landshövding föreslagit.

Informera dig via arvika.se
Du kan besöka Arvika kommuns webbplats, www.arvika.se,
inte bara via din dator utan också via mobil och läsplatta.
Webbplatsen innehåller en mängd information av skiftande
slag och uppdateras ständigt.

På arvika.se hittar du till exempel kommunala nyheter, upphandlingar, lediga jobb, utsända pressmeddelanden, skolmatsedlar, bokbussens turlista, föreningsregister, förtroendemannaregister och företagsregister. Du kan räkna ut din barnomsorgsavgift eller skicka in en fråga till fullmäktiges sammanträden.
Om du vill hålla ett öga på vad som händer politiskt i kommunen kan du leta bland protokoll och föredragningslistor.
Du kan prenumerera på vissa sidor, det vill säga att du får ett
e-postmeddelande när sidan uppdateras.
På webbplatsen finns också statistik och fakta, sammanträdestider, kartor, bildarkiv, information kring näringslivsfrågor
och mycket annat smått och gott. Från webbplatsen når du
även kommunens e-tjänster, samt våra sidor på Facebook,
Youtube, Twitter och andra sociala medier. Skulle du ha svårt
att hitta det du söker finns en sökfunktion till din hjälp.
Besöksinformation hittar du på visitarvika.se och information till hyresgäster hos Arvika Fastighetsbolag AB finns på
arvikafastighetsab.se. Som kund hos Teknik i Väst AB hittar
du information på teknikivast.se.

Nyinflyttad.
Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898.
Ansvarig utgivare: Alexander Eriksen.
Annonsavd.: Peter Gudmundsson.
Adress: Box 55157, 501 14 Borås.
Telefon: 010-160 09 00.
E-post: info@storstadspress.se
Hemsida: www.storstadspress.se
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Blomstrande industristad
Än viktigare för Arvika blev tillkomsten av nordvästra stambanan och
järnvägen 1871, vilket förvandlade Arvika från en oansenlig handelsoch hantverksort till en blomstrande industristad. Det strategiska läget
vid stambanan mellan Stockholm och Oslo har stor betydelse än idag.
Både för snabba persontransporter och för att föra Arvikaprodukter ut
i världen.
Under tidigt 1800-tal hette Arvika ”Oscarsstad”, som en hyllning
till den nye kronprinsens son Oscar (senare kung under namnet Oscar
I). 1821 återtogs namnet Arvika och orten fick stadsrättigheter 1911.
Vid kommunsammanläggningen 1971 bildades Arvika kommun
av Arvika stad och landskommunerna Brunskog, Stavnäs, Glava Älgå
samt Gunnarskog.

Vill du ha ett
nyinflyttningspaket?
Kommunens paket för nyinflyttade
innehåller Arvika besökskarta, broschyrer och annan kommuninformation. Kommunens kundtjänst
skickar det gärna till dig, om du hör
av dig till oss på telefon 0570-816
90. Du kan också beställa paketet via
ett formulär på kommunens webbplats; www.arvika.se/nyinflyttad.

Privatekonomi
Arvika kommuns budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig med rådgivning kring skulder och skuldsanering
samt att få hushållsekonomin att gå
ihop. Budget- och skuldrådgivarna
finns i kvarteret Verkstaden, plan 3,
och kan nås för rådgivning och tidsbokning via vx 0570-816 00 under
sin telefontid.

Gratis energirådgivning
Har du frågor som rör energi och
energisparande? Då är du välkommen att kontakta kommunens
energi- och klimatrådgivare via vx
0570-816 00. Rådgivningen är
kostnadsfri.

Strategiskt läge
Arvikas läge längs järnvägslinjen
Stockholm–Oslo ger förutsättningar
för bra förbindelser med bägge
huvudstäderna. Det tar bara tre
timmar med tåg till Stockholm och
knappt 2,5 timmar till Oslo.
Riksväg 61 förbinder Arvika
med Karlstad i öster och övergår till
riksväg 2 i väster i vidare förbindelser
med Kongsvinger.
Vill du utnyttja flygförbindelser är avståndet till länsflygplatsen
utanför Karlstad sex mil och till den
norska internationella flygplatsen
Gardermoen är det 13 mil.

Öppettider och aktiviteter inom
kommunens verksamheter kan
påverkas av rådande Coronapandemi
För att minska smittspridning och följa centrala
direktiv, har en del kommunala verksamheter
stängts, delvis stängts eller anpassats.
Aktuell information finns på kommunens
webbplats arvika.se/corona

Kontakta oss
Arvika kommun
671 81 Arvika
Tfn 0570-816 00 vx (växeln öppen mån-tors
8.00–12.00,13.00–16.00, fre 8.00-12.00,
13.00-15.00)
E-post: arvika.kommun@arvika.se
Webbplats: www.arvika.se
Stadshuset finns på Östra Esplanaden 5 i Arvika.
Turistbyrån finns på Storgatan 22 i Arvika och är
öppen 9-12 och 13-16, med utökad tid under sommaren. Du når turistbyrån via tfn 0570-817 90 och
e-post turist@arvika.se. Andra besöks-, post- och
e-postadresser, telefonnummer samt öppettider
för Arvika kommuns organisation hittar du på
www.arvika.se.
Kundtjänst
Tfn Kundtjänst 0570-816 90 (öppet mån-tors 7.45–
12.00,13.00–16.00, fre 7.45-12.00, 13.00-15.00)
E-post: kundtjanst@arvika.se
Genom Kundtjänst kan du få hjälp med enklare
ärenden. Personalen svarar på frågor över disk i
stadshuset och via telefon och e-post.
Bobutiken
Arvika Fastighets AB:s bobutik finns på Hamngatan
5. Öppettider är mån, ons, tors 9.30-12.00,13.0016.00, tis 9.30-12.00, 13.00-17.30 och fre 9.3012.00, 13.00-15.00.
Tfn Bobutiken 0570-823 00 (telefontid mån-fre
7.30-12.00). I Bobutiken kan du få hjälp med alla
dina bostadsfrågor.
E-post: arvika.fastighetsab@arvika.se

Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Arvika kommun
och Tidningshuset Storstadspress AB.
Redaktionsansvarig: Kristin Jansson.
Foto: För merparten av bilderna svarar Arvika kommun.
Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis
under perioden april 2021 – april 2022 i Arvika kommun.
Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB.
Tryck: Bold Printing Mitt, Sundsvall, 2021. Papper: Miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Som nyinflyttad har du fått tidningen
med posten, dina adressuppgifter har vi
hämtat från SPAR. Vill du veta hur vi
hanterar dina personuppgifter hittar du
denna information i vår integritetspolicy
som finns på
www.storstadspress.se/dataskydd

En stadskärna som lockar

Arvika Fastighets AB är den största
lägenhetsförvaltaren i kommunen och vi erbjuder
dig ett tryggt och bekvämt boende. Ditt hem.

I Arvika finns småstadens charm genom en samlad stadskärna med en bra mix
av butikskedjor och unika butiker. Att handla i Arvika ger mersmak.
Här finns trevliga caféer och restauranger som tillsammans med Arvikas kulturella utbud bidrar till
en stad full av upplevelser. Staden är en tillgänglig och välkomnande mötesplats för människor
i alla åldrar där torget har en central plats. Varje helgfri onsdag och lördag är det torghandel på
torget i Arvika. För mer information, titta in på arvikashopping.se

www.arvikafastighetsab.se

Välkommen till Arvika!

Arvika – en upplevelse
Arvika kommun har tillsammans med föreningen Aktiva Arvika tagit fram ett program och en
vision för centrumutveckling där samverkan är nyckelordet. Tillsammans med fastighetsägare och
näringsidkare skapar vi en plats där vi träffas, trivs och njuter. Vi tar vara på kunskaper och
idéer och utvecklar en grön stad med närhet till vattnet. Tillsammans medverkar vi för att stärka
attraktiviteten i stadskärnan.

Ritz - kulturscen, mötesplats och kreativa rum
Ritz är ett möjligheternas hus mitt i Arvika som välkomnar alla som vill ta
plats, på olika sätt. Som publik, arrangör, förening, privat, kommun, skola eller
företag. Ritz har ibland eget program med öppna arrangemang och samverkar
gärna med andra.
Vissa dagar har Ritz Café öppet, där kan du träffa en vän och koppla av med en kopp kaffe. Det
är du som har de bästa idéerna och projekten som Ritz i huvudsak är till för - på Ritz kan du
som aktör, arrangör och besökare bli road, engagerad och inspirerad!
De trevliga och fräscha lokalerna i det nyrenoverade huset, som ursprungligen byggdes som
ett Folkets hus på 60-talet, har lokaler som är flexibla och passar det mesta. Större och mindre
arrangemang. Här kan du boka lokal för möten, konferenser, konserter, teaterföreställningar,
fester, kurser, mässor, utställningar och mycket mer. Mer information, bilder och om lokalbokning finns på arvika.se/ritz.
Följ vad som händer på Ritz på Facebook (Ritz Arvika) och Instagram (ritz_arvika)
Välkommen till Ritz!

Upptäck
kollektivtrafiken
i Arvika
Tätortstrafik, bussar och tåg – reser
du till, inom och från Arvika är
resmöjligheterna många. Varmt
väkommen ombord!
Från Arvika busstation avgår våra
tätortsbussar som trafikerar linjer i
riktning mot Sjukhuset, Ingesund och
Prästängen. Med våra länsbussar tar
du dig vidare från busstationen ut i länet.

Linje 100 tar dit till Karlstad eller
Charlottenberg, linje 101 till Lässerud,
linje 102 till Skillingmark, linje 103 till
Stömne och linje 104 och 105 till Årjäng.
Från Arvika station kan du ta tåget till
Charlottenberg eller till Karlstad.

Information och tidtabeller finns på vår
webbplats eller i vår app. Trevlig resa!

varmlandstrafik.se | 0771-32 32 00
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Arvika - nära till allt
som är viktigt
I Arvika kommun är det nära till allt som är viktigt i
vardagen; jobb, skola, natur, kulturutbud och fritidsaktiviteter.
Kommunen är den näst största i Värmland med omkring
26 000 invånare och erbjuder ett brett utbud av service och
boendemöjligheter.
Att leva och bo i Arvika kommun handlar om livskvalitet - om närhet, trygghet och harmoni. Närheten mellan människor ger trygghet och en balans i
tillvaron - och det är också nära till dem som fattar besluten.
Arvika är centralort i Arvika kommun. Med sina runt 14 000 invånare
kombinerar Arvika den lilla stadens fördelar som närhet och personlig service, med ett brett utbud av varor och service. Arvikas stadskärna ligger på
norra sidan av Kyrkviken som är en avgränsad del av sjön Glafsfjorden.
Förvaltningen i Arvika kommun är Arvikas största arbetsgivare med
cirka 2 500 tillsvidareanställda medarbetare. Förvaltningen är indelad i två
verksamhetsområden och fyra staber; Lärande och stöd, Vård och omsorg,
Myndighetsstaben, Kommunledningsstaben, Ekonomistaben och Personalstaben.
Tekniska frågor som VA, renhållning, vägar, el etc, hanteras av Teknik
i Väst AB, ett samarbete med Eda kommun. Andra kommunala bolag är
Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB, Arvika Teknik AB och Arvika
Kommunnät AB. Teknik i Väst AB har cirka 150 tillsvidareanställda.
Arvika Fastighets AB är kommunens största lägenhetsförvaltare med
cirka 3 000 lägenheter inklusive boende inom vård och omsorg. Där arbetar
cirka 130 tillsvidareanställda medarbetare.
Du kan läsa mer om kommunen och organisationen på arvika.se.

Gör ditt ärende på webben!
Gör dina ärenden hos kommunen när det passar dig. I vår e-tjänstportal
hittar du e-tjänster från många av våra verksamheter. Du kan till exempel
söka bygglov, ansöka om plats i barnomsorgen och ansöka till musikskolan. Till vissa av e-tjänsterna behöver du e-legitimation eller bankID. I
e-tjänstportalen finns också alla våra blanketter samlade.
Du når e-tjänstportalen via startsidan på arvika.se eller via adressen
e-tjanster.arvika.se.

Felanmälan
Arvika kommun och de kommunala bolagen har
en gemensam felanmälan – via felanmälansnumret
ARVIKA
0570-76 40 40, via mobilappen ”Felanmälan Arvika
KOMMUN
kommun” eller via ett webbformulär som finns på kommunens webbplats. Allvarligare fel som bör åtgärdas snarast möjligt ska du
alltid anmäla via telefon, utanför kontorstid går samtalet över till SOS Alarm.
Den som är hyresgäst hos Arvika Fastighets AB och behöver felanmäla
något i sin lägenhet eller lokal gör detta på arvikafastighetsab.se. Du kan
också ringa på telefon 0570-818 88. Det gäller även fel i utemiljön i hyres
området, till exempel garage, p-platser eller utegårdar som områdesvakt
mästaren sköter.
Mer information om felanmälan finns på arvika.se/felanmalan.

Några fakta om Arvika kommun
• Arvika kommun är föreningsrik som få med cirka
350 olika föreningar. Varje Arvikabo är i genomsnitt
medlem i tre föreningar.
• Arvika har tre vänorter; Kongsvinger i Norge,
Skive i Danmark samt Ylöjärvi i Finland.
• I Arvika finns Sveriges innersta hamn med
förbindelse till de sju haven, (via slussarna i Säffle).
• Bland de större företagen finns Volvo
Construction Equipment AB, Thermia
Värmepumpar, Arvika Gjuteri och Swegon AB.

• Arvika kommun ligger i västra Värmland.
• Sett till ytan är vi tredje största kommun i
Värmland, efter Torsby och Hagfors.
• Folkmängden är den näst största i Värmland efter
Karlstad. Vi har cirka 26 000 invånare varav mer än
hälften (ca 14 000) bor i centralorten Arvika.
• I kommunen finns elva stycken naturreservat.
• Vi brukar säga att vi har 365 sjöar - en för varje
dag på året - men i själva verket är det betydligt fler.

Dialog och synpunkter
Det är viktigt att du som medborgare tar upp frågor som intresserar och engagerar
dig och de synpunkter du lämnar hjälper oss att bli bättre. Det finns flera olika sätt
för dig att ställa frågor eller säga vad du tycker.
Du kan:
- Lämna synpunkter - både ris och ros - via ett formulär
på webbplatsen.
- Lämna ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige
via brev, e-post, formulär på webbplatsen eller direkt
till Kansliet i stadshuset. Det finns ingen åldersgräns

för att lämna ett medborgarförslag, men du måste vara
folkbokförd i Arvika kommun.
- Ställa en fråga till Kommunfullmäktige under ”Allmänhetens frågestund” som inleder varje fullmäktigemöte. Helst ska du skicka in din fråga i förväg via
formuläret på webbplatsen, med e-post eller med brev.

Jobba hos oss!
Inom de närmaste tio åren behöver Arvika kommun och våra
kommunala bolag tillsammans rekrytera över 700 personer.
Dels på grund av pensionsavgångar, men också för att vi hela
tiden utvecklar våra verksamheter. Arvika kommun är kommunens största arbetsgivare med omkring 2 500 medarbetare.
Hos oss hittar du arbetsplatser fyllda av glädje, engagemang
och möten mellan människor.
Möjligheterna till jobb är stora i så gott som alla verksamheter,
inom skola, förskola, vård och omsorg såväl som inom stadsplanering eller teknisk service. Alla lika viktiga för att kommunen ska
vara en trevlig och väl fungerande plats att leva, bo och verka i.
Utvecklas och ha kul på jobbet
Som medarbetare i vår kommun kan du förvänta dig ett utvecklande jobb i en stimulerade miljö. Hos oss har vi medborgaren
i fokus och vi arbetar med öppenhet och delaktighet. Arvika
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kommun är en arbetsgivare som värdesätter arbetsglädje, en
god arbetsmiljö och som satsar på personalvårdande insatser.
Bemanningscentralen
En väg in till kommunens olika verksamheter kan vara via
Bemanningscentralen (BC). Via BC kan du söka vikariat inom
vård och omsorg, förskola, grundskola och kost. Bemanningscentralen bokar korta vikariat (upp till 14 dagar) och hanterar
cirka 100 beställningar av vikarier varje dag till de olika verksamheterna.
Vill du jobba som korttidsvikarie skickar du din ansökan
till Bemanningscentralen via webbplatsen arvika.vikariebanken.se/bemanningscentralen
Lediga tjänster hittar du på arvika.se/ledigajobb. På webbplatsen finns även mer information om hur det är att jobba i
vår kommun.

Boende för alla
Vill du köpa dig ett eget boende eller vill du slippa alla krav och hyra dig en
lägenhet i stället? Vill du bo på landet eller i stan? I Arvika kommun finns det
boendeformer för alla!
Drömmer du om att bygga ditt eget hus? I
Arvika kommuns centralort finns det byggklara
villatomter, men även i tätorterna Gunnarskog,
Sulvik, Jössefors, Mangskog, Edane och Klässbol. Information om villatomter finns på kommunens webbplats.
Kanske hittar du istället ditt drömhus fixat
och färdigt genom någon av ortens mäklarfirmor? En vacker värmlandsgård på landet eller
en mysig villa nära barnens skola? Idéer kring
ditt nya boende kan kanske bli verklighet
genom att bygga om eller att renovera - men
glöm då inte att du kanske måste ansöka om
bygglov. På Arvika kommuns webbplats finns
kontaktuppgifter och mer information.
3 000 lägenheter
Kanske vill du hellre bo i lägenhet än i hus?
Det kommunägda Arvika Fastighets AB är den

största lägenhetsförvaltaren i kommunen med
cirka 3 000 lägenheter inklusive boende inom
vård och omsorg.
Lägenheterna finns främst i centralorten
Arvika, i Arvika innerstad, områdena Agneteberg, Degerängen, Dottevik och Prästängen.
Vill du hellre bo lite utanför centrala Arvika så
finns ett fåtal lägenheter exempelvis i Klässbol,
som ligger ett par mil söder om Arvika. I beståndet finns allt från ”vanliga hyreshuslägenheter”
till marklägenheter med en liten täppa till. För
de populäraste områdena kan man behöva ställa
sig i bostadskön i god tid för att få en lägenhet.
På webbplatsen arvikafastighetsab.se hittar du
information för hyresgäster, lediga lägenheter
och bostadskö.
Det finns också flera privata hyresförvaltare i
kommunen med hyres- och bostadsrätter.

Arvikas miljö,
vår framtid
Arvika kommun tar miljön på allvar och värnar om den. Men vi måste
alla hjälpas åt så att även efterkommande generationer kan njuta av gott
dricksvatten, frisk luft, rent badvatten och en rik natur.
Att hushålla med jordens resurser och att
värna om miljön angår oss alla. Ett sätt att
göra det är genom att minska ditt avfall.
Undvik i första hand att köpa mer än vad du
behöver! Använd det du redan har. Låt någon
annan få nytta av de saker du inte längre
behöver, men som fortfarande är användbara.
Kom ihåg att lämna uttjänta saker och förpackningar till återvinning. Välj miljömärkta
varor när du behöver köpa något.

Årets tema 2020 var ”Jösse Härad” och gick i gula nyanser.

Vackra grönområden
Parkavdelningen sköter om våra parker och bostadsområden. Där ingår bland
annat Arvikas fina stadspark.
I stadsparken arbetar vi med olika teman och
färger både vår, sommar och höst. Spännande,
innovativa och överraskande kreationer året runt!
Årets Park 2019
Arvika stadspark tog hösten 2019 även hem
utmärkelsen ”Elmia Park Inspira – Årets Park
2019” där temat var ”Rosa Parks – Allas lika
värde”.
Motiveringen löd: Årets Park 2019 är lättill
gänglig och ligger som en grön oas i hjärtat av Arvika

och inbjuder till promenader och en mängd aktivi
teter för stora och små.
Parken fick sin utformning i början av 1900talet och är i mångt och mycket en traditionell
park med bland annat skulpturer, blomsterrabatter, fågeldamm samt en berömd pergola täckt
med vildvin. Men det är också en modern park
där parkavdelningen varje år gör ett blomster
program på något tema och marknadsför detta
på ett genomtänkt sätt. Passa på att njuta av alla
säsonger i Arvikas grönområden!

Sortera dina sopor
I Arvika kommun finns 15 obemannade återvinningsstationer, där du kan lämna förpackningar i metall, hård- och mjukplast för att återvinnas till nya produkter, liksom all sorts papper
och förpackningar av glas. I Arvika erbjuds även
möjlighet att sortera ditt matavfall separat – mer
info finns på teknikivast.se/matavfall
Glödlampor och mindre batterier kan du
lämna in i ELIN-skåp som finns utplacerade
på COOP Styckåsen, ICA Palmviken och
ICA Thybergs (Gunnarskog). Du kan även
lämna dem på Mosseberg (se nedan).
Du lämnar större skrymmande avfall, som
till exempel byggavfall, trasiga möbler, trasig elektronik eller glödlampor/batterier, till
kommunens avfallsanläggning, Mosseberg.
Mosseberg ligger strax utanför Arvika vid väg
61 mot Charlottenberg. Som privatperson –

och boende i Arvika kommun – kostar det
inget att lämna grovavfall på Mosseberg, så
länge det inte är större mängder än en kärra.
På Mosseberg har även secondhandbutiken
Miljömyran en mottagningsstation, där du
kan lämna saker för återbruk.
Handla miljövänligt
Miljömyran har två butiker som ligger vid
industriområdet Vik, Säterigatan 3 och Mötterudsvägen 5. Här kan du fynda återbrukade
prylar till bra priser.
Här kommer några fler tips om hur du kan
handla mer miljövänligt:
• Köp inte mer mat än du behöver
• Reparera istället för att köpa nytt
• Använd matkasse av tyg istället för plastpåsar
• Drick kranvatten istället för vatten på flaska
eller burk
Låt bilen stå
Ett annat sätt att minska vår miljöbelastning
är att avstå från bilåkning när det är möjligt. I
Arvika finns många fina gång- och cykelvägar.
Att cykla eller gå är bättre för både dig och
miljön!
Mer information om hur du kan leva mer miljövänligt hittar du på webbplatsen, arvika.se.

Åk buss – för din och för miljöns skull!
Att åka kollektivt innebär att mängden bilavgaser minskar, samtidigt som framkomligheten
ökar. Värmlandstrafik AB har ett nät av landsbygdsbussar som går i linjetrafik mellan våra
orter. Till detta finns i Arvika stad en tätorts
trafik som är uppbyggd på dels tre pendellinjer, dels fyra flexlinjer med anropsstyrd trafik.
Pendellinjerna trafikerar sjukhuset, Ingesund

och Prästängen. Flexlinjerna berör Solvik,
Västra Sund och Degerängen/Rosendal samt
Graninge/Sjukhuset. I varje flexområde finns
ett antal hållplatser dit bussen kör om någon i
förväg har ringt och beställt en resa. Beställning
ska göras minst en timme i förväg på telefon
0771-32 32 00. Tidtabellerna finner du på
varmlandstrafik.se.
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Lära för livet
Lärande och kunskap är kärnan i våra skolor. Tillsammans med ett bra värdegrundsarbete skapar vi skolor där eleverna trivs, känner trygghet och utvecklas.
Grundskola
I Arvika kommun finns det totalt 16 grundskolor, varav nio stycken ligger utanför centralorten.
Dessutom finns en fristående skola, Estetiska
skolan - högstadium, som har en estetisk profil.
13 av skolorna erbjuder fritidshem.
14 av de 17 grundskolorna erbjuder förskoleklass. Förskoleklassen är obligatorisk. Det
innebär att barn har skolplikt från det år de fyller
6 år. Verksamheten innebär en blandning av förskolans lärandepedagogik med språk och samspel
i fokus samt skolans pedagogik som är mer inriktad mot olika ämnen.
I årskurs 4-9 får alla elever tillgång till ett
digitalt verktyg att använda i skolarbetet och för

att underlätta kommunikationen mellan skolan
och hemmet.
Verksamheten i skolorna ska präglas av til�lit och trygghet genom goda relationer mellan
elever, lärare och föräldrar. Detta tycker vi är
grunden för lärande och utveckling.
Gymnasieskola
Arvika kommun är något av en samlingspunkt för
gymnasieelever i västra Värmland. Arvika ingår i
ett samverkansavtal, som innebär att alla ungdomar i Värmland kan söka fritt bland de kommunala såväl som fristående gymnasieutbildningar
som finns i länet. I Arvika kommun finns tre gymnasieskolor, Taserudsgymnasiet, Solbergagymna-

siet samt den fristående skolan Estetiska skolan –
gymnasium som erbjuder estetutbildning. Totalt
går cirka 900 elever i dessa tre skolor.
Taserudsgymnasiet har ett stort urval av yrkesprogram och på Solbergagymnasiet finns de högskoleförberedande programmen. Våra gymnasieskolor håller god kvalitet och har fått branschcertifieringar samt är del av såväl Teknikcollege som
Vård- och omsorgscollege. På gymnasiet får varje
elev låna en dator under gymnasietiden att använda
till skolarbetet. När eleven slutar gymnasiet lämnas datorn tillbaka till leverantören eller kan köpas
av eleven. Mer information om de olika skolorna
och programmen på webbplatsen arvika.se.
Följ oss gärna på Facebook!
Vuxenutbildning
Genom den kommunala vuxenutbildningen

finns möjlighet för den som är över 20 år att
fortsätta studera.
Du kan exempelvis läsa in behörighet eller
komplettera dina tidigare kunskaper. Det
erbjuds även yrkesvuxutbildningar. Komvuxutbildningar är förlagda till Arvika Näringslivscentrum (ANC), på uppdrag av kommunen.
På ANC finns också möjlighet att studera
kvalificerade yrkesutbildningar som ligger under
Yrkeshögskolan (YH). Dessa genomförs i nära
samarbete med näringslivet och har riksintag.
Det finns även möjlighet att studera på högskole- och universitetsnivå. ANC Kompetens
erbjuder ett antal utbildningar på distans. Det finns
också ett antal fristående högskolekurser på distans.
Om du vill veta mera om utbudet av vuxen
utbildning, finns mer information på webb
platsen aanc.se.

Förskola med framtidstro
Förskolans verksamhet i Arvika ska stärka barnens framtidstro och ge
dem goda förutsättningar att utveckla sin egen förmåga och vilja att
lära. Förskoletiden ska vara en tid fylld av lustfyllt lärande, och bidra till
jämställdhet och mångfald.
Förskolor finns för de yngsta barnen som är
mellan 1 och 6 år. Från 3 års ålder har alla barn
rätt till allmän förskola, 15 timmar per vecka. I
kommunen finns cirka 30 förskolor fördelade
på alla kommundelar. Vid en av kommunens
nyare förskolor ”Förskolan Galaxen” arbetar
man inspirerat av Reggio Emilia. En annan förskola, ”Förskolan Nyckeln”, är Montessori-inspirerad och en tredje förskola ”Förskolan Myrstacken” har utomhuspedagogisk inriktning.
Arvika kommun erbjuder numera inte
familjedaghem, men om man är intresserad av
den verksamhetsformen finns en dagbarnvårdare som bedriver enskild verksamhet i kommunen.
Kommunens målsättning är att ge ett erbjudande om förskoleverksamhet i kommunen
inom fyra månader efter det att man ställt sitt
barn i kö.
Förutom den kommunala barnomsorgen
finns fyra fristående förskolor i Arvika kommun; föräldrakooperativen Grodan i Arvika
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och Prästhög i Klässbol, personalkooperativet
Rutan i Arvika, samt förskolan Fisken, som
drivs av Equmeniakyrkan Arvika.
Du vänder dig till kommunens skoladministratörer i förskoleverksamheten för att ställa
ditt barn i kö eller gör en ansökan direkt via
kommunens webbplats, detta gäller både kommunal och fristående barnomsorg. Undantagna är föräldrakooperativen Grodan och
Prästhög, där vårdnadshavare vänder sig direkt
till respektive förskola med sin ansökan.
Vid Familjecentralen i kvarteret Verkstaden finns en öppen förskola som är en trivsam
mötesplats för alla vårdnadshavare som är
hemma med sina barn. Kontakta öppna förskolan på tfn 0570-818 65 eller besök kommunens webbplats.
Vill du veta mer om förskoleverksamheten,
kan du kontakta skoladministratörerna vid
Förskolecentrum i kvarteret Verkstaden, förskolechefen eller respektive rektor. Du hittar
mer information på www.arvika.se.

Framtidens skola i Arvika
Vi bygger en ny högstadieskola i Arvika. Den kommer vara anpassad efter varje elevs behov - “en skola med skolor i skolan”. Det kommer finnas utrymmen
för återhämtning, gemenskap, aktiviteter och relationsskapande med syftet
att skapa en trygg skola. Skolans uppdrag är tydligt. Elever ska må bra och få
utvecklas och lära sig!
I Arvika kommun pågår ett omfattande arbete
med framtidens skolorganisation. Inriktningen i
arbetet är att minska på antalet enheter och istället samla mer resurser på de enheter som finns
kvar. Med detta som bakgrund byggs det nu en
ny högstadieskola. Arbetet innebär inte bara en
ny högstadieskola, utan även förbättringar för
förskolans och hela grundskolans organisation.
Hållbarhet och trygghet i fokus
Skolan är planerad så att eleverna har en tydlig
tillhörighet, med så kallade hemvister. Detta
betyder att eleverna har få förflyttningar över
stora ytor vilket också skapar bättre förutsättningar att ha många elever på skolan. Elever
ska kunna välja att vara sociala med andra eller

ha möjlighet att ”dra sig undan” och återhämta
sig. Genom att miljön i skolan är intryckssanerad och stressreducerad kommer den också
vara kognitivt tillgänglig för elever som är
intryckskänsliga. Genom att organisera skolor
i skolan skapar vi småskalighet i en stor skola.
Hållbarhet är en viktig del i den nya skolan.
Genom en tillgänglig lärmiljö och byggnation i
trä och naturmaterial skapas en social hållbarhet
utifrån elevers mående. Skolan kommer också
att byggas utifrån miljökrav och planeras utifrån
att vara tillgänglig för elever med fysiska funktionsvariationer.
Den nya högstadieskolan kommer att vara
klar 2021 och du kan följa arbetets gång på
arvika.se/framtidensskola.

Många härliga
musikupplevelser på
Musikhögskolan Ingesund
Musikhögskolan Ingesund är Värmlands största konsertarrangör med över 100
konserter per år. Här frodas ett rikt kulturliv i möten mellan människor. Arvikaborna har en unik möjlighet att uppleva kultur på nära håll. Arvika må vara en
liten stad, men med en storstads konsertutbud!
Musikhögskolan Ingesund är en del av Karlstads
universitet och en anrik skandinavisk musiktradition. Här utbildas musiklärare, musiker och
musikproducenter i en vackert belägen miljö
intill Kyrkviken, knappt tio minuters resa från
Arvika centrum. Musikalisk utbildning har
funnits på Ingesund sedan 1926.
Gott rykte
Studenterna kommer från hela Sverige, men
även från övriga nordiska länder. Internationella kontakter är viktiga och därför har musikhögskolan etablerat kontakter och möjligheter
för utbyte av lärare och studenter både i och
utanför Europa.
Musikhögskolan står också för en stark
utvecklingsvilja och går gärna i bräschen för
musikutbildning som ska examinera morgondagens moderna musiklärare, musiker och musikproducenter. Här utbildas musiklärare med en
mycket bred musikalisk kompetens och de flesta
får anställning direkt efter examen. Studenter som
går musikerutbildningen ges en gedigen grund för
att verka som yrkesmusiker. Via musikproduk-

Två
museer
i ett!

tionsprogrammet får man en stark plattform för
att kunna verka som musikproducent och låtskrivare i dagens musikindustri, med inriktning mot
den kommersiella musikmarknaden.
Rikt konsertutbud
Musikhögskolan skapar stora möjligheter och
förutsättningar för kulturen, som är helt unika
för en liten stad som Arvika. Med hundratals
konserter årligen är Musikhögskolan Ingesund
som sagt Värmlands största konsert- och evenemangsgivare. En höjdpunkt är den stora
julkonserten i Arvika Sporthall. Årligen återkommer dessutom populära SMASK – musikhögskolornas motsvarighet till melodifestivalen. Det bjuds på många ämneskonserter och
studenternas egna examenskonserter, men
Ingesund besöks också regelbundet av mer eller
mindre kända musiker och artister.
Enklaste sättet att ta del av det stora utbudet är att gå in på Musikhögskolan Ingesunds
webbplats www.kau.se/mhi, eller Facebook.
Generalprogrammet, som kommer ut vår och
höst, finns även i pappersform.

Med musiken
som följeslagare
Alla kan på något sätt syssla med musik. På Musikskolan i Arvika är de
yngsta eleverna 5 år gamla och de äldsta över 80 år.
Som femåring kan du börja spela flöjt i
Suzukiundervisningen eller börja i kören
Karamellerna och från 7 år i musikskolans
Introduktionskurs. De flesta instrument
kan du börja spela när du är 8 eller 9 år
beroende på plats. Musikskolan har flera
prova-på-tillfällen där man kan få bekanta
sig med alla instrument.
De flesta av eleverna i Musikskolan i
Arvika är mellan 8 och 19 år och nästan alla
spelar i någon form av ensemble och orkester utöver instrumentlektionen. För den
som vill sjunga går det både att få enskild
sånglektion och att sjunga i någon av flera
körer.
Varje år gör musikskolans symfoniorkester ett större projekt, ofta med en eller flera
artister.
– Att få möjlighet att musicera tillsammans är något vi lägger stor vikt vid. Både
för yngre och äldre elever, säger Malin
Linell, chef på musikskolan.
Det finns också ett nära samarbete med

Musikhögskolan Ingesund. Lärarna på
musikskolan handleder de flesta av lärarstudenterna vid musikhögskolan.
– Det är ett berikande samarbete där vi
ständigt inspireras av studenternas frågor
och erfarenheter, säger Malin Linell.
Musikskolan har också en inspelningsstudio och erbjuder kurser i musikproduktion och i att skapa egen musik med hjälp av
datorer. Du som har slutat gymnasieskolan
men vill fortsätta musicera - kan gå med i
Arvika Kammarkör, Arvika Stråkorkester
eller Arvika Stadsmusikkår som repeterar en
gång i veckan på musikskolan.
Gå in på arvika.se/musikskolan om du
vill veta mer om musikskolans utbud. Där
finns också en länk till en e-tjänst där du
kan anmäla dig direkt!
Andra möjligheter för den som är sugen
på att syssla med kreativ verksamhet är att
arbeta med bild på Bildskolan Pilen, dansa
på Danstudion eller arbeta med musikteater
i föreningen Volt.

ESTETISKA SKOLAN
ARVIKA
Högstadium och gymnasium
med eleven i centrum

Kom och se - bilar, motorcyklar,
mopeder och hästvagnar från tidigt
1800-tal fram till idag.
På Thermias fabriksmuseum
visas allt från gjutjärnsspisar
till moderna värmepumpar.
Café och museishop. Välkommen!
Thermiavägen 2 Arvika | Tel 0570-803 90
info@arvikafordon.se | www.arvikafordon.se

www.este�skaskolan.se
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Ingesunds folkhögskola
I vacker miljö vid Glafsfjordens stränder, cirka fem kilometer från Arvika centrum, ligger Ingesunds
folkhögskola. Musik är skolans huvudinriktning.
Allmän kurs
Basen i verksamheten är den allmänna kursen
(behörighetsgivande studier). Den allmänna
kursen vänder sig till dig som saknar grundskoleeller gymnasieutbildning, eller helt enkelt behöver bättra på sina kunskaper. På folkhögskolan
kan du läsa in behörigheter för vidare studier på
universitet/högskola eller yrkeshögskola.
Du som är utlandsfödd kan läsa Allmän kurs
med svenska som andraspråk.
Vill du pröva högskolestudier kan du välja
Collegeåret Folkhögskola/universitet. Där får du
möjlighet att kombinera folkhögskolestudier samtidigt som du läser på högskolenivå i Karlstad.
Profilkurser
På folkhögskolan finns även en rad profilkurser
som ”Hantverk” och ”Musiklinjen” med olika

inriktningar som till exempel Ensemblespel,
Studioteknik, Singer-Songwriter, Spelmusik och
Musiklinjen College. Musiklinjen College genomförs i samarbete med Musikhögskolan Ingesund.
Olika Avtryck, vänder sig till personer med
en intellektuell funktionsnedsättning, som
har gått gymnasiesärskola och har ett intresse
för konstnärligt och kreativt skapande i olika
uttrycksformer.
”Ingesundsakademien” är ett samlingsnamn
för samtliga kortkurser och föreläsningar. Temakurser och Ipadkurser med flera ingår i ”akademien”. Egna sommarkurser anordnas om det
finns utrymme.
Etableringskurs, Svenska från dag ett och Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Etableringskursen är en utbildning för nyan-

Arvika Näringslivscentrum
- möjligheternas hus
Vuxenutbildning i många former på samma
plats, företagslokaler att hyra, konferens med
full service, uppdragsutbildning för ditt företag, restaurang och träningslokaler. På Arvika
Näringslivscentrum finns alla möjligheter för
dig som är nyinflyttad att växa och utvecklas.

lända som innehåller studier i bland annat svenska
språket samt orienterande och arbetsförberedande
delar. Svenska från dag ett, vänder sig till asylsökande oavsett form av boende och till personer
som har fått uppehållstillstånd men som bor kvar
på Migrationsverkets anläggningsboende
Är du arbetssökande och saknar fullständiga
betyg från grund- eller gymnasieskolan kan du
gå en Studiemotiverande folkhögskolekurs, där
du får prova på hur det kan vara att studera som
vuxen. Syftet är att underlätta och motivera till
att slutföra sina studier och öka chanserna till
arbete.
Personlig utveckling
På Ingesund finns ett naturligt utrymme för
personlig utveckling. Självklart sker det genom
studier och gemenskap, men också utifrån

Företag
På våra två företagshotell kan du dela miljö med andra företagare och
få tillgång till en mängd servicefunktioner som reception, postservice,
konferenslokaler och restaurang. Runt 40 företag samsas i företagshotellen och vi har även större kontorslokaler att hyra.
En härlig möjlighet för dig som vill starta eller utveckla företag. Vi
arrangerar också den uppdragsutbildning som din arbetsplats behöver.
Utbildning mot jobb
På Arvika Näringslivscentrum (ANC) finns ett vägledningscentrum
som kan hjälpa dig med vidare utbildning. I huset finns allt från
yrkeshögskoleutbildningar, högskole- och universitetskurser på distans

ambitionen att möta individen där han eller hon
befinner sig i sin utveckling.
På skolan finns internatbostäder med sammanlagt cirka 80 rum. Du har tillgång till skolans lokaler och utrustning även utanför ordinarie studietid. Konserter och musikcaféer är
vanliga inslag.
Cirka 200 kursdeltagare studerar varje läsår
på Ingesunds folkhögskola och ett antal korta
kurser anordnas varje år. Hit söker människor
från den egna kommunen, från övriga Sverige
och internationellt.
Skolan välkomnar också företag och organisationer för konferensverksamhet.

inom många områden, gymnasial vuxenutbildning, grundläggande
vuxenutbildning samt SFI.
Gammal tobakstillverkning
Under många år tillverkades tobak i lokalerna och huset kallas fortfarande för ”Tobaken” i folkmun. Efter att Swedish Match lagt ner
tillverkningen 1997 bildades den ekonomiska föreningen Arvika
Näringslivscentrum och lokalerna byggdes om till ett kunskaps- och
företagscenter. Totalt består ANC av 20 000 kvadratmeter inspirerande studie- och företagsmiljö. Runt 2 000 personer besöker dagligen
huset för att arbeta, studera, äta, träna eller träffa något av företagen.
Mer information hittar du på vår webbplats, aanc.se.

Livskvalitet
i Värmland

Lediga jobb
Region Värmland ansvarar för hälsooch sjukvård inklusive tandvård, regional
utveckling och kollektivtrafik i Värmland.

regionvarmland.se
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Bär du på en affärsidé och vill starta eget?
Hör gärna av dig till Näringslivslotsen!
Vår uppgift är att lotsa dig rätt. Vi har kompetens inom
näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling, EU-stöd,
kompetensutveckling, EU-projekt, kulturområdet och besöksnäringen. Vår förhoppning är att du ska uppleva en positiv
anda och ett bra företagsklimat i kommunen.
Välkommen att höra av dig!

arvika.se/naringslivocharbete

Vi söker medarbetare
Du hittar alla lediga jobb
på regionvarmland.se/jobb
eller ring 010-831 50 00 (vxl).

Leva gott hela livet
Alla människor kan ibland behöva stöd och hjälp av olika slag för att underlätta vardagen och
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
I Arvika kommun finns ett bra utbud av tjänster som underlättar och bidrar till ett gott dagligt liv. Det finns en väl utbyggd
hemtjänst och tillgång till platser inom särskilt boende. Kommunen har också servicehusplatser som utgör ett tryggt boendealternativ. Vi har också en väl fungerande kommunal sjukvård och ett bra samarbete med Region Värmland.
Inom LSS-verksamheten (insatser för funktionshindrade)
har vi ett varierat utbud av boendeplatser och en omfattande
daglig verksamhet.
Vi har utvecklat rehabiliteringsverksamheten och bland

annat bildat ett rehabiliteringsteam som arbetar hos den
enskilde i hemmiljön.
För att underlätta för medborgarna att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv, oavsett ålder och
funktionsförmåga, satsar kommunen på att utveckla den digitala välfärdsteknologin.
Mötesplatser för äldre
Korpralen är öppen för alla seniorer i kommunen. Här kan du
äta lunch, träffa vänner för pratstund eller delta i något av de

många arrangemangen. Café Gunnebo har öppet för alla den första
tisdagen i månaden. Dagverksamheten på Träffpunkt Vågen har
som mål att ge en meningsfull vardag genom social samvaro och
aktivering. Till Vågen ansöker du som har en demensdiagnos. På
Smedberg finns en öppen social mötesplats dit du kan komma om
du vill träffa andra för en stunds samvaro och aktivering

Hälso- och sjukvård i Arvika
Det är i första hand till din vårdcentral som du vänder dig för att söka vård. Kvällar, nätter och helger ringer du
1177 på telefon för sjukvårdsrådgivning. Vid akut sjukdom och skada ska du ringa 112.

Foto: Hampus Robertsson

Vårdcentraler
I Värmland har vi vårdval vilket betyder
att du kan välja den vårdcentral som passar dig bäst. Du kan välja en regiondriven
eller en som drivs av ett privat företag
på uppdrag av regionen. Du kan också
välja en hälsocentral eller vårdcentral i en
annan region.
Alla personer som är folkbokförda i
Värmlands län tillhör en vårdcentral. I
Arvika finns två vårdcentraler, regiondrivna Verkstaden och privata Unicare.
Gör du inget aktivt val placeras du på den
vårdcentral som ligger närmast där du är
folkbokförd. Gör så här för att välja någon

av vårdcentralerna i Arvika eller någon
annan vårdcentral:
• Logga in på 1177.se och gör ditt val,
eller
• Skicka en pappersblankett som finns
på vårdcentralen eller för nedladdning på
1177.se. Lämna eller skicka blanketten till
vårdcentralen du väljer.
• Du kan även byta direkt på vårdcentralen.
Sjukhuset i Arvika
Sjukhuset i Arvika är ett akutsjukhus där
det finns både akut och planerad vård.
Här finns en akutmottagning som är

öppen dygnet runt. Helger finns här också
primärvårdens jourcentral.
På sjukhuset finns två vårdavdelningar
och mottagningar inom många specialiteter, till exempel dialysmottagning,
medicinmottagning och psykiatrisk mottagning.
I centrala Arvika finns en ambulansstation. Vid allvarliga olyckor eller sjukdomar kan också ambulanshelikopter snabbt
vara på plats.
Här hittar du mer hälso- och sjukvårdsinformation:
www.1177.se/varmland

Välkommen till
Arvika Tandklinik!
Vi ger Dig personlig service
och god tandvård.
Vi utför de flesta typer av behandlingar inom vuxentandvård, inklusive implantatbehandlingar och estetisk
tandvård. Vi tar gärna hand om dig som är tandvårdsrädd. Barn och ungdomar är också välkomna och har fri
tandvård.

Kontakta oss

Vår personal har lång erfarenhet och är välutbildade
och vi vill maximera hälsa, komfort och livskvalitet. Vi
försöker att ta oss tid till att lyssna på dig och erbjuda
individuellt anpassad vård som passar dina behov.

Websida: www.arvikatandklinik.se

Adress: Torggatan 8
Telefon: 0570-13779
Email: jossedental@telia.com
Vi finns även på Instagram.

www.arvikatandklinik.se
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Allemansrätten
medför också skyldigheter
Den underbara svenska naturen står öppen för oss alla – att njuta av dofter, fågelsång,
blommande ängar och skogens tysta ro. Men! Vi får inte skada växter, störa djur eller förstöra
andras egendom. Var vaktsam mot naturen och visa hänsyn mot människor och djur.

Du får gå, jogga, cykla, rida och åka skidor över annans
mark – men inte över tomt, plantering och växande
gröda. Håll avstånd till boningshus. Du som rider måste
vara särskilt försiktig så att du inte skadar marken.
Om du passerar genom betesmark måste Du stänga
grinden efter dig. Du får inte störa djuren och inte skada
stängsel.
Du får tälta i markerna. Men du måste ha lov för att tälta
nära boningshus, i grupp eller flera dygn på samma
plats.
Bilar, mc, mopeder och andra motorfordon är förbjudna
i terrängen. Du får parkera ditt fordon och ställa
husvagnen direkt intill vägen om du inte hindrar trafiken
eller dem som arbetar i skog och mark.
Du får förtöja båten, gå iland och bada vid annans strand
utom i närheten av boningshus eller där landstigningsförbud gäller.

Fiska med spö och liknande kan du göra fritt vid kusterna
och i landets fem största sjöar. I övrigt vatten krävs
tillstånd. Stör inte yrkesfisket. Kasta aldrig fiskelinor och
krokar utomhus – det kan bli dödsfällor för djuren.
Du får inte fälla träd och buskar. Det är också förbjudet att
bryta kvistar och grenar, att ta bark och näver eller skada
växande träd på annat sätt.
Att skräpa ned är förbjudet. Både djur och människor kan
skadas av krossat glas, rostiga burkar, m m. Lämna din
rast-plats så som du själv skulle vilja finna den.
Om det är minsta risk för brand får du inte elda – du kan
bli skadestånds-skyldig om elden sprider sig. Släck mycket
noga. Elda aldrig på klippor – de spricker och får obotliga
sår.

Lämna djurens bon och ungar i fred. Håll alltid hunden
under noggrann uppsikt.
Håll hunden kopplad 1/3 till 20/8.

Naturvårdsverket
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Varmt välkommen
till Arvika och din
älkommen
till
lokala bank.

och din
ank.

Vi tror på lokala beslut och långa relationer.
Hör gärna av dig eller titta in när du har vägarna
förbi. Vi ser fram emot att träffa dig.

h långa relationer. Hör gärna av dig eller titta in
Vi ser fram emot att träffa dig.

FRAMTIDSTÅGET
RULLAR

Centerpartiet
gör skillnad
där du Bor!

Vill du hänga med

HTTP://centerpartiet.se/arvika

på resan?

Ordförande
Per-Olov Ålander
Tfn: 070-523 25 47

Arvika 0570-849 70 handelsbanken.se/arvika

Välkommen
till Arvika!

ka

En aktiv röst

Vårt mål är att skapa en opinion stark nog att långsiktigt förändra och förbättra
människors villkor och att samtidigt ge stöd till dem som drabbas här och nu. På
www.amnesty.se finns många möjligheter för dig att vara med och påverka och
bli en aktiv röst för de mänskliga rättigheterna.
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Rackstadmuseet - en välkomnande plats för upplevelser och växande
Rackstadmuseets verksamhet startades av konstnären Christian Eriksson, som
växte upp i Taserud, där fadern drev ett litet jordbruk och ett möbelsnickeri.
Christian vandrade ut i Europa som ”gesäll” i syfte att förkovra sitt möbelhantverk, men leddes genom konstnärsvänner i Paris in på konstbanan.
Konstnärerna, som så småningom skulle komma
att benämnas Rackstadkolonin, ingick i Christians omfattande vänkrets och nätverk. Starten i
Arvika var ofta att konstnärsvännerna fick låna
Christians ateljé och bostad, Oppstuhage, varefter de flyttade till den närbelägna sjön Racken.
Exempel på konstnärer som gick denna väg är
Gustaf Fjæstad 1868-1948 och Maja Fjæstad
1873-1961, Björn Ahlgrensson 1872-1918 och
Fritz Lindström 1874-1962 med flera. Maja
Fjæstad var förutom duktig målare och grafiker
också kunnig textilare. Hon ingick i den grupp
starka entusiaster som startade Sveriges äldsta
konsthantverksbutik, Arvika Konsthantverk,
1922.
Drivkraften för unga konstnärer tiden kring
sekelskiftet 1900 var en nationalromantisk

längtan efter natur och allmogens miljöer och
klädedräkter samt sökande efter ljus, dunkel och
vemod. En annan viktig orsak till att bosätta sig
på landsbygden var möjlighet till billigt boende
och tillgång till mat.
Rackstadmuseet knyter samman traktens
konsthistoria och hantverk med vår tids konst
och konsthantverk, lokalt, nationellt och internationellt.
Museet visar stora och små utställningar
med såväl konst ur samlingar och konsthistoria
som samtidskonst. På museet ges fortlöpande
konserter, seminarier, workshops och föreläsningar. Guidade visningar är en uppskattad del
av verksamheten, liksom café med hembakat och
hemlagat samt butik med högkvalitativt konsthantverk, litteratur med mera.

använda för dina studier, till exempel några
artikeldatabaser, författarlexikon och National
encyklopedin.
För den som har frågor kring teknik, till
exempel hur man använder sin mobiltelefon
eller surfplatta till olika saker så erbjuder biblioteket ofta IT drop-in.

själv hämta dina böcker, så kan dessa skickas med
post utan kostnad.

Biblioteket servar alla
Var du än bor i Arvika kommun har du tillgång till biblioteksservice, antingen
via vårt huvudbibliotek, via vår biblioteksbuss eller via internet.
På biblioteket kan du givetvis låna böcker,
här finns mängder av romaner, faktaböcker,
barnböcker och ungdomsböcker. Du kan läsa
eller låna hem någon av våra tidskrifter, låna
DVD-filmer, datorspel och ljudböcker. I vår
trevliga tidningshörna kan du sitta ner och läsa
en dagstidning. I din dator, platta, eller telefon
kan du låna e-böcker, e-ljudböcker, tidskrifter
och film.
I bibliotekets Värmlandsrum finns böcker
om vår lokalhistoria och då framförallt om
Arvika. Det finns också möjlighet att släktforska
på biblioteket med hjälp av olika databaser,
bland annat SVAR och Arkiv Digital eller i kyrkoböcker på microfilm.

bibliotekvarmland.se
På vår webbplats bibliotekvarmland.se hittar du
information om våra öppettider, program med
mera. Där kan du också låna om böcker, söka efter
böcker och göra reservationer. Här hittar du också
våra databaser, information kring våra e-tjänster och
boktips. Vi finns också på Facebook och Instagram.
Internet
På biblioteket finns flera datorer med internetuppkoppling som du kan boka och använda
utan kostnad. I bibliotekets lokaler finns trådlös
wifi, vilket ger möjlighet att använda internet
på din bärbara dator, surfplatta eller telefon.
Vi abonnerar på flera databaser som du kan

Biblioteksbuss, ”Boken kommer” och talböcker
Biblioteksbussen besöker hela kommunen enligt
ett rullande fyraveckorsschema och stannar vid
mer än 150 hållplatser. Bussen besöker de flesta
skolor och alla förskolor.
Den som har svårt att komma till biblioteket
på grund av funktionsnedsättning kan få böcker
hem via vår ”Boken Kommer”-service. På bibliotekets talboksavdelning finns talböcker för personer med syn- och läsnedsättning och kan du inte

Mötesplats
Biblioteket är inrymt i ljusa, rymliga, trevliga
och tillgänglighetsanpassade lokaler och är öppet
måndag till lördag. På vår utställningsvägg ”Långa
väggen” visar vi många olika typer av utställningar,
till exempel från Slöjd i Värmland, någon lokal
förening eller av elever i skolor och förskolor.
På biblioteket anordnas varje år många programkvällar med till exempel föreläsningar och
författarbesök. Vi har också bokcirklar, språkcaféer
och mycket annat. För barnfamiljer finns också
många aktiviteter, som till exempel sagostunder,
musiklek och barnteater. För barn i skolåldern
finns skaparverkstaden med eftermiddagsaktiviteter och på lov händer alltid mycket kul.

Kulturbygden Arvika
Arvika har starka traditioner inom konst och konsthantverk. Arvika Konsthall visar
ett tiotal utställningar under året med aktuell konst från både Sverige och övriga
nordiska länder. Konsthallen startade 1973 och är inrymd i en banklokal från 1903.
I angränsande lokaler finns Bildskolan Pilen, där barn och ungdomar ges tillfälle till
konstnärligt skapande.
I anslutning till biblioteket ligger Galleri 39 som ger möjlighet för konstnärer,
proffs och amatörer att ställa ut utan kostnad.
Under sommaren finns många konst- och konsthantverksutställningar i hela
kommunen. Kontakta turistbyrån på tfn 0570-817 90 eller besök visitarvika.se, för
öppettider och vägbeskrivningar. Visste du förresten att Arvika Konsthantverk, med
anor från 1922, är Sveriges äldsta specialaffär för lokalt hantverk?
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Fiber

100 % förnybar el

Fjärrvärme

En bekväm vardag
Vi tar hand om elnät, vatten, avlopp och renhållning i Arvika, samt ser
till att du får ett pålitligt fibernät, fjärrvärme och
lokalproducerad el från sol och vatten.
Läs mer om våra tjänster och öppettider på
www.teknikiväst.se
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Professionell
telefonpassning
Prova oss under tre
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se
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Trygg och
säker i Arvika
En trygg och säker kommun – det är målet med Räddningstjänstens
verksamhet. Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort det egna
ansvaret.
Varje år utbildar Räddningstjänsten över tusen personer i att se risker och undvika dem, samt
att själva kunna agera på ett bra och säkert sätt vid inträffade olyckor. Vid besök på företag
och andra verksamheter går Räddningstjänstens tillsynsförrättare igenom verksamhetsutövarens
eget arbete med brandsäkerheten, så kallat systematiskt brandskyddsarbete. Detta är något som
generellt sett sköts mycket bra inom kommunen. Redan i arbetet med att ta fram planer för
hur kommunen ska utvecklas, översikts- och detaljplaner, hanteras risker i ett samarbete mellan
kommunens planarkitekter och Räddningstjänsten. Som en del av Räddningstjänstens jobb
ingår att samordna Arvika kommuns krisledning och säkerhetsarbete. Räddningstjänsten Arvika
är en del av det gemensamma ledningssystemet i Räddningsregion Bergslagen, där 42 kommuner samarbetar och hjälper varandra.
När olyckan är framme
Om olyckan ändå inträffar finns det, dygnet runt och året om, brandmän och befäl på fyra
brandstationer redo att rycka ut och göra en insats. Dessutom är vår räddningspersonal utrustade och övade för att kunna göra en ”första hjälpen”-insats, i väntan på ambulans, i de fall
som Räddningstjänsten kan komma fram snabbare än ambulansen.
Räddningstjänstens förebyggande insatser kan aldrig ersätta det egna ansvaret för säkerheten.
Brandvarnaren var förhoppningsvis det första du satte upp i ditt boende som nyinflyttad till
Arvika. Det är också viktigt att vi alla tar vårt ansvar som föräldrar, grannar, arbetskamrater
och medtrafikanter. Runt om i kommunen finns hjärtstartare placerade. Gå in på webbplatsen
hjartstartarregistret.se för att se var du hittar din närmaste hjärtstartare. Tillsammans skapar vi
ett tryggt och säkert Arvika.

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet.
Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.
Plocka #ettskräpomdagen / Swisha till 90 02 817 / PlusGiro: 90 02 81-7

www.hållsverigerent.se
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Folkfesternas Arvika
Att hitta nöjen i Arvika kommun är lätt både sommar och vinter. Det finns alltid något för såväl gammal som ung. Om du är nyfiken på vad Arvika kan
erbjuda den nöjessugne kommer här lite tips.
I Arvika finns en lång tradition med återkommande nöjesaktiviteter. Sommarsäsongen inleds i månadsskiftet maj/juni med
Jössefröjda. Då fylls centrum med underhållning, försäljare och
annat spännande. Många butiker har försäljning ute på gatorna
med fina erbjudande denna dag.
Under sommaren avlöser aktiviteterna varandra och verksamheter som legat nere under vintern får nytt liv. Sommarcaféerna
Kaffekvarnen och Drängstugans kaffeservering är några exempel.
Annat som lockar till besök är Arvika Cup och Hantverksmässan
på Skutboudden i Brunskog. För den travintresserade finns ett
antal travdagar inlagda under sommaren. Givetvis är Gammelvala
i Brunskog en av sommarens höjdpunkter, då vi förflyttas 150 år
tillbaka i tiden. Under denna julivecka får besökarna aktivt delta i
allehanda sysslor som brukar roa både gammal och ung.
Arvikamârten stor hemvändarhelg
I augusti infaller Arvika Hamnfest, som får hela hamnområdet
att sjuda av festligheter. Höstens höjdpunkt infaller första helgen
i oktober. Då är det nämligen Arvikamârten – en marknad som

blivit något av en hemvändarhelg för nära och kära, där den traditionella kålsoppan är en viktig ingrediens.
Arvika med omnejd har ett rikt utbud av restauranger som
täcker de flesta smakinriktningar. Här finns också en mängd
olika kvällsaktiviteter att ta del av. Du kan gå på bio eller kanske
ta en svängom på något dansgolv. Att musiken är viktig i Arvikatrakten märks tydligt genom alla evenemang, som sträcker sig
från ett varierat konsertprogram på Musikhögskolan Ingesund
till kyrkokonserter. Arvika är en liten stad, men med stort utbud!
Shopping för alla
Ett annat nöje som lockar många är loppmarknader och förutom
arrangerade byloppisar och privata loppisar kan man oftast hitta
loppisstånd på torget på onsdagar och lördagar. Arvika har ett
levande centrum med ett butiksutbud som täcker allt från små
specialaffärer till de stora klädkedjorna. När benen behöver vila
kan du fika på något av stans många kaféer. För den hantverksintresserade finns butiker både i centralorten och ute i bygden.
Så ut och upptäck vår kommun! Det enda som begränsar
dig är din egen fantasi. Välkommen in till turistbyrån för mer
information! Där kan du hämta Arvika Turistguide och Arvika
Besökskarta och du kan få tips om fina smultronställen. Mer
information finns även på webbplatsen visitarvika.se. Du kan
också följa Visit Arvika på Facebook eller Instagram.
#visitarvika @visitarvika

Gröna sköna Arvika
Arvikaborna lever nära naturen. I hela kommunen
är friluftsaktiviteter ett naturligt inslag i vardagen.
Det gör ingen skillnad om du bor mitt i Arvika eller
ute i bygden. Relationen till naturen är densamma.
Att Arvika är naturskönt beläget råder det inget tvivel om.
Redan inne i centrum är det nära till grönskan. Stadsparken tar
vid där butiksstråket slutar. Den bjuder in till promenader eller
kanske en picknick? De vackra planteringarna och pergolan,
som är unik i sitt slag i Sverige, samt placeringen vid Kyrkviken
gör parken till en central oas i Arvika. Från stadsparken är det
inte långt till Sågudden, ett friluftsmuseum med gamla välbevarade byggnader vackert belägna vid Kyrkvikens strand. Vill du
ta en längre promenad kan du fortsätta ut till Ingestrand. Där
kan man sommartid ta ett svalkande dopp eller spela minigolf.
Ur fågelperspektiv
Vill du se Arvika ur fågelperspektiv tar du dig upp på Storkasberget. Här finns ett utsiktstorn som klara dagar ger en

vidsträckt utsikt över landskapet. I kommunen finns många
vandringsleder och flera kulturminnesmärkta platser som kan
vara spännande att utforska. Många leder startar i Arvika. De
flesta är markerade och det finns många grillplatser samt även
vindskydd. Du kan packa ryggsäcken med mackor och grillkorv och göra utflykter både till fots och med cykel. Intressanta
mål kan vara Vassvika, Jössestugan och Gallberget i Rackstad,
naturreservatet Byamossarna eller Bergs klätt utanför Jössefors.
Vintertid finns skidspår om snömängden tillåter. Glaskogens
Naturreservat ligger i den södra delen av kommunen. Det ger
möjlighet till flera dagars upplevelser, kanske med övernattning,
som till exempel vandring, kanotpaddling eller bergsklättring.
Naturen väntar
Har du tillgång till bil kan en åktur genom kommunen vara tillräcklig för att få en överblick av vad natursköna Arvika kan tillföra
genom skogar, berg och sjöar. Skaffa en karta, ta på ett par bekväma
skor eller pumpa cykeldäcken och ge dig ut i Arvikas natur.
Naturen väntar på dig året om. Mer information får du via
turistbyrån på tfn 0570-817 90 eller på webbplatsen visitarvika.se.

Aktiv fritid i Arvika
Här finns alla förutsättningar till ett rikt
friluftsliv och här är också väl sörjt för idrott
och andra fritidsaktiviteter. Arvika är nämligen
föreningskommunen med stort F med nästan 350
aktiva föreningar registrerade!

simma till klassisk musik och levande ljus på ”klassiskt sim”. Du
kan också boka simhallen, liksom relax/kombibassäng, för olika
arrangemang som till exempel barnkalas. Kontakta simhallens
reception för bokning.

Det finns gott om idrottsanläggningar runtom i Arvika kommun. Vi kan stoltsera med sim- och sporthall, tennishall, ishall,
bowlinghallar, ridhus, tennisbanor, skjutbanor, rallycrossbana,
travbana, motionsspår, fotbolls- och idrottsplaner. Eller du kanske hellre vill prova Hamam – ett äkta turkiskt badhus? Golfarna
har sitt eldorado i Edane, strax utanför Arvika, där det finns en
18-hålsbana medan minigolfbanan ligger på Ingestrand.

Vinteraktiviteter
När vintern slår till, väntar många härliga längdspår på skidåkaren. På idrottsplatsen Vik finns även en konstsnöslinga, om den
riktiga snön låter vänta på sig. För den djärve finns skidbacken i
Rackstad med lift och snökanoner. Skridskoåkaren kan glädja sig
åt de många isbelagda sjöarna och alla spolade utomhusbanor.
Allmänhetens åkning i ishallen är också populärt bland arvikaborna. På idrottsplatsen Vik finns även en konstsnöslinga för den
som gillar längdskidåkning.

Simhallen
Simhallen har vinkelbassäng med sex simbanor, en hoppanläggning samt en 55 meter lång vattenrutschbana. För de yngsta
finns äventyrsbadet Piratvika och det finns även en handikappanpassad avdelning med relaxrum, bastu och uppvärmd kombibassäng med höj- och sänkbar botten. På simhallen kan du delta
i många olika aktiviteter som babysim, plask och lek, simskola,
vattengymnastik och vuxensim. Eller varför inte prova på att

Föreningar för alla intressen
I en trakt med så många möjligheter till en aktiv fritid finns naturligtvis också ett rikt föreningsliv med många initiativrika klubbar. Men
det finns inte bara gott om idrottsföreningar. Inom kulturområdet
finns ett minst lika aktivt föreningsliv! Här hittar du till exempel
konst- och konsertföreningar, teater-, folkdans- och fotoföreningar,
Bio Kontrast och många bygdegårds- och hembygdsföreningar. Före
ningsregistret, med nästan 350 föreningar, hittar du på arvika.se.

