Nära dig!
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En kommun med närhet
Välkommen till Hammarö – här kan du leva, bo och andas ut. Vårt syfte
som kommun är att erbjuda moderna välfärds- och servicetjänster där
alla behandlas lika. Utan eget vinstintresse tillgodoser vi Hammaröborna
med en allmännytta som ger det stöd som behövs till såväl enskilda
individer som familjer, näringsliv och föreningar.
Det handlar om att den allra minsta blir sedd och tillbringar sin dag i
en bekymmersfri och utvecklande miljö, att den äldsta får god omsorg
med värme och trygghet och att framtidens Hammaröbor får leva i en
kommun som förvaltats väl av oss som kommit före.
Vi hoppas att denna broschyr ska hjälpa dig att upptäcka nya
favoritställen nära dig. Förutom spännande skärgårdsäventyr kan du
ta del av ett rikt naturliv i skogen – på häst, till fots eller genom golf och
andra utomhusaktiviteter. Här finns även staden och fastlandet nära för
ett större utbud av mat, shopping och kulturupplevelser.

Hammarö Rörinstallation
(annonsmaterial väntar på godkännande)

På Hammarö är
du alltid nära
Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Vi är även nära varandra.
I våra verksamheter sker mängder av möten varje dag, mellan lärare
och elever, undersköterska och äldre, på biblioteket och mellan olika
aktörer. Det är ett stort uppdrag för oss som kommun att få alla dessa
möten att fungera på ett sätt som ger en enhetlig bild av oss.
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Kul att veta
• Med 54 kvadratkilometer är vi är till ytan en av Sveriges
minsta kommuner.
• Ön med omgivningar är norra Europas största
sötvattensskärgård.
• Hammarös mål är att ha Värmlands bästa äldreomsorg.
• Det tar bara 10 minuter med bil till Karlstad.
• Hammarö kommun är en av de tryggaste kommunerna
i hela Sverige enligt SKL.
• Under många år har vi varit en av Sveriges bästa
skolkommuner.
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Skärgårdskommun
i Värmland
Vår skärgård hör till de vackraste delarna av
Vänerskärgården och ligger nära såväl stad som natur.
Tillsammans med sin omgivning bildar vår ö norra Europas
största sötvattensskärgård bestående av skär, holmar och
öar. I denna vackra miljö, med sjöslipade klippstränder,
vindpinad tallskog och böljande vågor, kan du stanna för
att fiska, bada, uppleva naturen och lugnet.
Lillängshamnen är vår gästhamn. Den ligger centralt, med endast 5
minuters promenad till Skoghalls centrum, och är välbesökt av både
båtfolk och landkrabbor.
Sörvikshamnen har bland annat anordningar för upptagning och
sjösättning av båtar, och ligger cirka 1,5 km från Skoghalls centrum.
V:a Söön är en liten hamn som ligger ute i Vänern, söder om
Sörvikshamnen. Denna lilla idyll är endast tillgänglig med båt och här
finns också en av kommunens badplatser.

Vad är fördelen med att bo i en
skärgårdskommun?
Självklart närheten till vatten med allt vad det
innebär, såsom badmöjligheter och fiske. På
Hammarö finns blandad natur direkt inpå knuten.
Kilenegården är ett tydligt exempel med ordnade
spår och bjuder in till ett varierat friluftsliv.

Vad erbjuder ni för bostäder?
Vi erbjuder i princip alla typer av boende,
från storlekar från 1 r o k till 4 r o k, både äldre
fastigheter och helt nybyggda. Vi erbjuder också
två boenden som riktar sig mot 55+ samt ett
trygghetsboende för 70+. Vi har också en bredd
prismässigt från lite enklare, billigare lägenheter till
de lite dyrare som är nybyggda. Detta för att det
ska finns något för alla.

Vad finns för intressen och efterfrågan hos
dem som vill flytta in till Hammarö?
De som flyttar hit söker sig ofta mot närheten till
natur, vattnet och lite lugnare boenden. Det
stora pluset är att man här på Hammarö också
får attraktiv närhet till service, både på Skoghalls
centrum och på Nolgård.
Jan Barthelsson, VD Hammaröbostäder.

ATTRAKTIVT
BOENDE I
SKÄRGÅRDSKOMMUN
AB Hammaröbostäder
Besök oss: Gamla Hovlandavägen 2, Skoghall
Ring oss: 054-51 54 40
Vi finns på

och

w ww. ham m arob ostad er.se

QR-kod
{XXX}
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Sand mellan tårna
eller klippbad
Vänern är Europas tredje största insjö – 5 560
kvadratkilometer och 106 meter på sina djupaste ställe.
Här finner du över 22 000 öar, holmar och skär. Kommunen
ansvarar för sju badplatser av varierande karaktär, vilket
gör att det finns en badplats för alla. Du väljer själv om du
vill bada från en klippa eller sandstrand i egen vik eller där
det finns glasskiosk.

Värna om miljön, ta
bussen till och från ön.
varmlandstrafik.se | 0771-32 32 00 | facebook.com/varmlandstrafik

Mörudden
Välbesökt badplats med
stora gräsytor, sandstränder,
handikappramp, grillplats,
lekplats, kiosk, restaurang,
camping och toaletter. Här finns
det gott om parkeringsplatser.

Västra Skagene
Välbesökt badplats. Här finns
torrtoalett, omklädningshytt,
grillplats och ett fåtal
parkeringsplatser.

Västra Söön
Badplats på ö med sandstrand
belägen söder om Möruddens
badplats och hit tar du dig

endast med båt. Det finns
handikappanpassade toaletter
och båtbrygga.

Räggårdsviken/Bonäsudden
Välbesökt strandparti året runt
med en vandringsled som går
förbi viken, där det finns en
attraktiv badplats för alla. Här finns
torrtoaletter, omklädningshytter,
grillplats och relativt nära
parkeringsplatser.

Getingberget
Mycket barnvänligt med
lekplats och långgrunt, vilket
gör att badvattnet lätt blir
varmt soliga sommardagar. Hit
tar du dig lätt med både cykel

och bil, och det finns toaletter,
omklädningshytter och grillplatser.
Flera parkeringsplatser och
uppställningsplatserna för husbilar
gör detta till en trevlig plats för
alla.

Lillängsviken
Liten badplats med sandstrand,
gräsytor och grillplats. Längre ut
ligger flera klippbad. Toalett finns
i Lillängshamnen 250 meter från
badplatsen.

Rud
Bra barnvänlig badplats med
torrtoalett, omklädningshytt och
grillplats.

QR-kod
{XXX}

Tänk om det fanns Sveriges
kundvänligaste företag?

0774 - 444 744 │ sappa.se
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Handel i Skoghalls
centrum
Hammarö kommun arbetar med att skapa ett Skoghalls centrum
för alla, från Lunnaparken i norr till Lillängshamnen i söder. Vårt
centrum är en trygg knutpunkt med plats för gång-, cykel- och
kollektivtrafikorienterade lösningar. Allt för att skapa en naturlig
mötesplats som främjar den lokala handeln, som i sin tur bidrar till en
grönare kommun.
I Skoghalls centrum finns allt du kan tänkas behöva – från klädbutiker
till mataffärer, systembolag och restauranger. Genom att handla lokalt
gynnar du såväl arbetsmarknaden som miljön, vilket ger en friskare
kommun. Butikerna gör med sitt unika och noga utvalda sortiment
Hammarö mer attraktivt samtidigt som du, genom att aktivt välja att
handla hemma, får bättre valmöjligheter och chanserna för större
mångfald i utbudet ökar.

Vi är Sveriges närmaste hantverkare
Peab Byggservice hjälper dig med allt från tak till källare.
Våra hantverkare arbetar vant i miljöer där andra bor och arbetar.
Vi har det stora företagets resurser i ryggen, men står djupt förankrade med fötterna i myllan.
Hör av dig så hjälper vi till!

peabbyggservice.se
010-456
29 00
peabbyggservice.se
• Telefon 054-85 20 30 • Besöksadress:
Sunnanvindsgatan
8

Sten & Vägarbeten – en trygg partner inom QR-kod
Markarbeten, Grundläggning och NätStängsel
{XXX}

HAAG`S
BYGG & SNICKERI

Vidövägen 52, 663 34 Skoghall
Andreas: 070-360 62 14
Håkan: 070-523 61 11
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I hjärtat av Hammarö
kulturbygd
I Hammarö har du alltid nära till en kulturupplevelse. En ö fylld med
historia, sevärdheter och stolta traditioner, som du med nyfikenhet
kan uppleva både som boende och som turist. Visste du till exempel
att Hammarö är ett gammal fiskarsamhälle, som vi faktiskt i många
avseenden kan märka av än idag?
Förutom vår vackra gamla kyrka och Skärgårdsmuseet finns även
Hembygdsgården, Sockenstugan från 20-talet, Hammars gård
och gravhögar från vikingatiden. Dessa är alla väl värda ett besök.
Dessutom är Hammars udde ett populärt utflyktsmål med sin vackra
natur, sina vandringsstigar och ett fågeltorn.

Lunch, fest, konferens
Restaurangen ordnar
mat för alla tillfällen

Välkommen till Restaurangen
på Skoghalls Folkets Hus
Se vår meny på
skoghallsfolketshus.se/restaurang

nu har vi mer på programmet
än någonsin, SE HELA VÅRT
UTBUD & BOKA ERA BILJETTER
PÅ SKOGHALLSFOLKETSHUS.SE

Hammarö Stadsnät
(väntar på annonsmaterial)
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Hammarö skärgårdsmuseum
Hammarö skärgårdsmuseum ligger vid en vacker vik vid Vänern. Från museiudden är
det inte långt ut till Storvänern, innanhavet som i många generationer gett bärgning
till öns fiskare och fiskarbönder. Här har de byggt, rott och seglat sina snipor, formade
av Vänern sedan vikingatiden. Så småningom försågs farkosterna med taktfast
dunkande råoljemotorer, som senare ersattes av modernare maskiner för diesel och
bensin.
I museet kan du uppleva en unik samling föremål från det gamla vänerfisket, med
utblickar mot kulturhistoriskt intressanta platser i norra Vänerskärgården. Du får reda
på mer om de familjer som befolkade fyrarna från 1850-talet fram till början av
2000-talet. I båtskjulet finns olika typer av farkoster, och under sommartid ligger båtar
vid bryggan. På land hittar du redskap som hörde till det dagliga livet i det gamla
fiskarsamhället.
Välkommen att lära dig mer om Hammarös historia! Besök på Sverres väg 15.

TRYGG OCH MILJÖVÄNLIG FJÄRRVÄRME
Kostnadsfri service och hög tillgänglighet

www.hammaroenergi.se • 054-515205 • johan.modin@hammaro.se • Besök oss gärna på Facebook
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Trött på grus i skorna?
Vi hjälper dig!

Aktiv livsstil på
Hammarö
På Hammarö finns det mesta du kan
begära för rekreation, motion, fritidsoch friluftsupplevelser. Oavsett om
du väljer aktiviteter på motions- och
friluftsanläggningar eller efter egna initiativ
och önskemål.
Kilenegården är Hammarös största friluftscenter.
Här finns motions- och strövarcenter för stor eller
liten, gammal som ung. Naturen runt Kilenegården
inbjuder till promenader och upplevelser för hela
familjen. Motionsspåren hittar du bakom gården
och längs med dem och längs lederna finns åtta
grillstugor där man kan grilla korv, koka kaffe och
bara umgås. I grillstugan nere vid Sättersviken finns
ett fågeltorn där du kan se en rad olika fågelarter.
Avsluta gärna besöket med ett bastubad.
Kilenegården stoltserar med en av Värmlands
finaste bastuanläggningar.

STÄDA SOM PROFFSEN

– ett rent nöje!

Swetex är en helhetsleverantör inom renhållning. Vi har ett brett sortiment av allt som behövs för att hålla hem
och arbetsplatser rena och skinande. Dessutom har vi bred kunskap om vad som fungerar och den delar vi
gärna med oss av.
Våra kunder utgörs av kommuner, landsting, industri- och verkstadsföretag, städbolag, statliga företag och
organisationer, försvaret och ansvariga för offentliga miljöer.
Dessutom vänder vi oss till privatpersoner som vill hitta en komplett
leverantör av städ,- tvätt- och renhållningsprodukter.

www.swetex.se
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Hammarö skatepark
Hammarö skatepark ligger placerad i en gammal villaträdgård vid
Mörmo gård. Hammarö skatepark är en streetpark med stenbänkar,
trappor med handräcken, banks, hippar, en gjuten bowl och ramp.
Att skejta är en rolig och utmanande aktivitet som passar alla, oavsett
om du är ung eller gammal. Parken är en perfekt plats för möten,
familjer och vänner emellan. Du kan även låna din utrustning på
Fritidsgården och på Fritidsbanken i Skoghalls centrum. Detta sker under
verksamheternas ordinarie öppettider.

Besväras du av smärta och värk?
Vi erbjuder företag och privatpersoner en helhetslösning när det gäller friskvård och rehabilitering.
Svensk klassisk massage • Ledmobilisering • Terapeutisk streching • Naprapatbehandling
Olle Håkansson – Hälsoterapeut • Johan Ringvall – Naprapat
Ölmegatan 7, 652 30 Karlstad • Tel 054-18 48 73
www.kmk-massage.se

Telefon 075-241 10 00

Lillängshamnen
– Hammarös egna guldkust
En strandpromenad som har allt: badmöjligheter, båthamn, bostadsrätter och
hyresrätter. En helt ny strandpromenad omringar området och sätter guldkant på
tillvaron. Lillängshamnen utvecklats ständigt och bostäder kommer allt närmare havet.
Här kan du bo lugnt och harmoniskt i seniorboenden (65+) eller nära lek och bad som
barnfamilj. Den perfekta miljön för alla, oavsett ålder och skede i livet.

DIN LOKALA ELEKTRIKER
Vi utför service och installationer inom:

Hammarö & Karlstad
Tel. 010-470 75 00
www.midrocelectro.se

Service • Entreprenad
Industri • Säkerhet
Kyla/Värmepumpar • Vitvaror
Hiss • Travers & lyft
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En familjekommun
Hammarö är en perfekt plats för barn att växa upp och
familjer att slå sig ner på. Anledningarna är många och
kanske en av de starkaste är att vi är en av Sveriges
bästa skolkommuner! Det är glädjande att vi har så
höga resultat och trivsel från förskola och ända upp
till årskurs 9. Hammarö kommuns skolor håller en jämn
hög kvalitet genom skolåren. Det är tack vare vårt
helhetsperspektiv för barn och elever 1–16 år som vi har
så fina resultat!
Att Hammarö kommun är en trygg kommun och alltid
hamnar högst upp på listan över Sveriges tryggaste
kommuner ser vi också som ett starkt argument.
Närheten till allt som har med gemenskap, friluftsliv och
vatten att göra samtidigt som vi bara har Karlstad 10
minuter bort gör Hammarö till en attraktiv bostadsplats.
Vi har stort föreningsliv där det definitivt finns något för
alla, med en ny aktivitet kommer nya bekantskaper
som i sin tur kan bli vänner för livet.
Läs mer om vad som passar för just dig på vår hemsida:
www.hammaro.se

Din leverantör av maskiner för grönytor, park- och fastighetsskötsel.

Göran Höjdefors • 054-13 77 25 • goran.hojdefors@varmdal.com
Magnus Nilsson • 019-58 53 17 • magnus.nilsson@varmdal.com
Magnus Dyrén • 019-24 44 99 • magnus.dyren@varmdal.com
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Familjen som valde Hammarö
Familjen Tärnbro flyttade till Hammarö från Karlstad. Vi ville veta lite mer om vad det var som
fick de att packa flyttbilen och slå sig till ro i just vårt vackra kommun.

Hur länge har ni bott i Hammarö?
I snart två år.

Varför flyttade ni till Hammarö?
Det var här vi hittade vår drömvilla.
Närheten till Karlstad, många bra förskolor,
naturen samt Vänern gjorde beslutet ännu
enklare.

Vad är det bästa med Hammarö?
Tryggheten i en barnvänlig, naturnära och
framåtsträvande kommun. Och närheten till
allt för att få ihop vardagen.

Vilket är ert smultronställe på
Hammarö?
Mörudden, där finns bra bad och lekplats
för vår dotter samt en fantastisk restaurang.
Många sommarkvällar har tillbringats i solen
på denna underbara plats.

Skulle du rekommendera andra att
flytta till Hammarö?
Ja absolut. Här kan man trivas oavsett
livssituation. Utöver närheten till naturen
finns här gott om mataffärer, gym och olika
aktiviteter som passar alla.

Alice, 2 år, Linn och
Johan Tärnbro.

För en hållbar
framtid
www.sotovent.nu
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Tanka värmländskt på våra
miljövänliga stationer

K O N S U L T E R I N O M M A R K O C H VA

Vi levererar även eldningsolja, diesel,
bensin och adblue till er tank
Såifa i Värmland | Lovartsgatan 3 Karlstad
054-22 26 00 | www.saifa.se

www.univa.se

Vi finns här för dig!
Kontaktcenter finns här som din väg in till kommunen. Vi
är här för dig, för dina frågor eller synpunkter. Syftet med
kontaktcenter är att skapa bättre tillgänglighet och medborgardialog med dig som Hammaröbo eller besökare.
Därför jobbar vi mycket med tillgänglighet på många
olika sätt. Vårt mål är att underlätta för dig i ditt ärende
och att du så enkelt och snabbt som möjligt ska få hjälp
med dina frågor.
Till kontaktcenter kan du höra av dig med frågor
som berör kommunen. Behöver du hjälp med att till
exempel ansöka om förskoleplats, vill byta storlek på ditt
sopkärl eller har frågor rörande din vattenfaktura är du
välkommen att höra av dig eller besöka oss.
Gå in på www.hammaro.se för att se aktuella öppettider.

Klimat och VVS-Teknik
(annonsmaterial saknas)

Elektrotekniska Byrån AB
www.ebabkonsult.se

054-51 72 30
epost@lillangshamnens-fiskrokeri.se

www.hammaro.se

• 14596 • www.jssverige.se

