Detta kan du göra i
Färgelanda!

Cykla & Paddla
På cykel upplever Du naturen på nära håll. Kommunleden är en 11 mil lång cykelled som tar Dig med runt
i Färgelandas vackra och vilda natur.
För kanotentusiasten är Flottarleden en riktig pärla. På den 4 mil långa leden paddlar Du genom gammal
bruksbygd, vänlig jordbruksbygd och kärv vildmark.

Naturens skiftningar är basen för Din vistelse i Färgelanda, tillsammans med din egen aktivitet kan det bli
en totalupplevelse du sent kommer att glömma.
Vår natur är lika vacker oavsett årstid. Att färdas ljudlöst på vattnet en glasklar höstdag när lövträden
skimrar i rött och gult och vattenytan ligger spegelblank är en oförglömlig upplevelse, eller varför inte
sätta på långfärdsskridskorna en gnistrande vinterdag.

Cycling and canoeing
To experience the wildlife at close quarters try cycling the 110 km cycling path that takes you through
some of the finest countryside we have to offer.
If you are interested in canoeing you must not miss the Flottarleden. This 40 km waterway will take you
though both farmland and austere wilderness.

The exciting countryside together with your own initiative can be one of your most memorable
experiences during your time here.
The countryside is beautiful all the year round. Travelling silently across the water on a clear day in
autumn, or a skating trip on a sunny winters day are experiences not soon forgotten.

Vandring på Kroppefjäll
Kroppefjäll är ett naturskönt friluftsområde för bl.a. vandring, cykling och skidåkning. En del av området är
avsatt som naturreservat. Fjället är känt för sin vackra natur och sitt rika djurliv. Har Du tur kanske Du får
syn på älg och rådjur.
Den mest kända vandringsleden är den 15 km långa Karolinerleden. Här förmodas Karl XII och hans
karoliner ha färdats på sin väg mot Norge. Raststugor och caféer finns i området.
I södra delen av kommunen ligger Ödeborgsfjället och Dagsholms Naturområde som också tjänar som
utmärkta rekreationsområden. (Se karta).

Här finns många sjöar som lämpar sig utmärkt för bad & fiske. Har Du löst fiskekort är det fritt fram att
prova fiskelyckan. Ellenösjöns gösfiske är vida känt i sportfiskekretsar.

I södra Färgelanda invid Ellenösjön ligger en vackert belägen
18-håls golfbana. Det är en spännande medelsvår bana som
spelas på öppna fält och luriga skogshål.
Ett flertal anläggningar för olika aktiviteter så som boule, tennis, minigolf, ridning finns runt om i kommunen.
Motionsspår finns i bl.a. Färgelanda, Högsäter, Stigen och vid
Granan. På vintern prepareras dessa till utmärkta skidspår.
Other activities
In the southern part of Färgelanda quite close to Lake Ellenö
lies the beautifully situated Färgelanda golf course. This
is classed as a medium difficult course with open field and
forest.
There are many other sporting facilities in the municipality
including boule, tennis, miniature golf and riding.
In Färgelanda, Högsäter, Stigen and at Granen there are
running tracks and in winter these are prepared for skiing.

Infoguiden Färgelanda produceras av IT Simapdecor AB.
Tel: 0524-74 90 50 E-post: info@simap.se
Texter från Färgelandas turistinformation med tillstånd från Färgelanda kommun.
Foton: IT Simapdecor, Bengt-Åke Johansson, Färgelanda kommun.
Kartmaterialet tillhör IT Simapdecor AB och får ej nyttjas utan tillstånd.
IT Simapdecor AB ikläder sig ingen ersättningsskyldighet på grund av ev. felaktigheter i guiden.
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2003-06-13
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Med detalj

Färgelanda Municipality lies in the south west part
of Dalsland between the grandeur of the west coast
and the solemnity of Sweden’s largest lake, Lake
Vänern.
Färgelanda is one of the five municipalities that
make up the county of Dalsland and is within easy
commuting distance to the three cities Trollhätten,
Uddevalla and Vänersborg.
This means that you can take full advantage of our
beautiful countryside and relatively low house prices whilst having the choice of working or studying
elsewhere.
We are not all that many in Färgelanda slightly less than seven thousand inhabitants and as size
goes not all that big either – but there’s still a lot going on.
Our business community consists of around two hundred and fifty businesses, ranging from our
largest company Lear Corporation, suppliers to the European car and truck industry with six hundred
employees to numerous small one man firms.
Our new town centre is now completed. In addition to a new road system and bus terminal, we have
created a more environmental and pedestrian friendly shopping centre.
Färgelanda’s recently opened “Centrumhus”, houses the library, art gallery, citizens information office, tourist information centre, National Insurance and Employment office.
But it’s not only in Färgelanda that things are happening. Högsäter has undergone a radical face lift
with the newly rebuilt main road 172 passing through the town centre. In 2003 Högsäter hosted one
of the stages of the World Orienteering Championships, and in 2004 we held the Swedish Championships in Hot Air Ballooning.
So, with low unemployment and taxes, land available for building and development Färgelanda is a
pretty competitive place to live and grow in.

Övriga aktiviteter
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Infoguiden

A place to live and a place to grow

Fishing and bathing
In Färgelanda there are many lakes which are suitable for fishing and bathing. If you have bought a
fishing licence then its up to you to catch the big fish. The pikeperch fishing in Lake Ellenö is well known
to the Swedish sport angler.
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Welcome to
Färgelanda Municipality

Fiske & Bad

A

Här kan både företag och människor leva och växa
Färgelanda kommun ligger i sydvästra delen av Dalsland, på
gränsen mellan den storslagna västkusten och stillheten vid
Sveriges största insjö, Vänern. Färgelanda är en av de fem
kommuner som är belägna i landskapet Dalsland och har bra
förbindelser och ett nära avstånd till de tre städerna Trollhättan,
Uddevalla och Vänersborg. Detta betyder att man får fördelarna
av en vacker natur och relativt låga villapriser samtidigt som man
kan välja att arbeta eller studera någon annanstans.
Vi är inte så många som bor i Färgelanda, lite mindre än 7 000
invånare och kommunen är inte heller så särskilt stor till sin yta,
men vi har ändå en hel del på gång.
Vi har omkring 250 näringsidkare, alltifrån vårt största företag
Lear Corporation, som är underleverantör till den europeiska biloch lastbildindustrin och har ca 600 anställda, till ett stort antal
små enmansföretag.
Vårt nya centrum är nu helt färdigställt. I tillägg till detta har det byggts ett helt nytt vägnät med en
bussterminal. Vi har på detta sätt skapat ett modernt och miljövänligt shopping center som även är
väl anpassat för fotgängare.
Färgelandas nyöppnade ”Centrumhus” inrymmer: Bibliotek, Konsthall, Medborgarkontor, Turistbyrå,
Försäkringskassa och Arbetsförmedling.
Det är inte bara i Färgelanda samhälle som det händer saker. Även Högsäters samhälle har fått en
radikal ansiktslyftning vid ombyggnaden av länsväg 172 genom centrum. Under 2003 var Högsäter
värd för en etapp av O-ringen och under 2004 arrangerade vi svenska mästerskap i ballongflyg.
Så, med låg arbetslöshet och låg skatt, tillgänglig mark för byggnation och utveckling är Färgelanda
en bra och konkurrenskraftig plats för att bo och växa i, både för människor och företag.

Things to do in Färgelanda!

Hiking on Kroppefjäll
Kroppefjäll is a beautiful recreational area that is suitable for hiking, cycling and skiing. Part of the fell is a
designated nature reserve and is reknowned for its magnificent nature and abundance of flora and fauna.
If you are lucky you will see both deer and elk.
The most famous hiking route is the trail Karolinerleden. Legend has it that it was here that King Karl XII
and his soldiers, called Karoliner, passed through on their way to Halden in Norway. Rest places and a
café are available.
In the southern part of the municipality Ödeborgsfjället and Dagsholm nature reserve are situated (see
map).

Välkommen till
Färgelanda Kommun

Turistbyrån
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www.fargelanda.se
www.infoguiden.se
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Centrumvägen 32

Färgelanda G6

Timmervägen 12

Färgelanda E7

Öppettider
Bayards Pizzeria

4

Måndag-Fredag 11.30 - 22
Lördag-Söndag 12 - 22

Pizzeria
Tel: Bayards
0528 - 711
90

Välkomna!

Bayards Pizzeria Välkomna

Bayards Pizzeria

Se kommunkarta
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Beställning av tårtor
och smörgåstårtor

0528-104 44

Stigsvägen 2

4

Färgelanda G6

Pröva Dagsholms Dalslandsmeny
av lokala råvaror!

Furåsen Kök & Hotell

5

Konferens

0528 - 66080

DAGSHOLM, FÄRGELANDA 0528-199 90

Centrumvägen 7		

Färgelanda E6

Se kommunkarta
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Färgelanda
7

ÖPPET ALLA DAGAR
Mån - Lör 8 - 21
Sön 10 - 21

Gaturegister / Road index

Tel: 0528-10565
Post och bank i butiken
Uddevallavägen 13
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Tel. 0528-400 64

Restaurang
Fiske • Bad • Vandring

Färgelanda E9

Öxnäsvägen 6

9

Högsäter D4
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HÖGSÄTER 0528-565250
Öppet mån-fre 7-17 april-okt lör 9-13

0528-104 20
Centrumv. Färgelanda E7

www.optimera.se

Genavägen 41 Högsäter E3

Se kommunkarta
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Järbo Hembygdsförening

11

Hembygdsgården Vinnsäter
Med skol och gårdsmuseum.

Öppet: 20/6 -16/8 mellan kl.15-20 Tel. 0530-920 50
Koppla av med en kopp kaffe och dubbelvåffla
i en genuin gammaldags miljö.

Skala 1:10 000
1 cm = 100 m
Ekv. 5 m

0528-405 10 • http://home.swipnet.se/jarbo

Timmervägen 6

Färgelanda E7

Centrumvägen 7

Gaturegister

Färgelanda

Färgelanda E6
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Mode för både

Allévägen
Allhemsvägen
Aspvägen
Aspekullevägen
Backvägen
Bergsvägen
Björkvägen
Björnvägen
Centrumvägen
Dytorpsvägen
Ekorrevägen
Ekvägen
Ferlins väg
Folkhögskolevägen
Fornkullevägen
Gatersbyvägen
Granvägen
Gränsenvägen
Gärdesvägen
Hedekasvägen
Hermelinvägen
Hjortvägen
Håbynvägen
Håvestensvägen
Hästhagevägen
Höjdenvägen
Kidronvägen
Killens väg
Konvaljvägen
Kostorpsvägen
Kvarnvägen
Kylsätersvägen
Kyrkogårdsvägen

E6
D6
D6
D6
G7
B5
C5
F5
E7-F6
E8
E4
B5
C5
F6
E9
H6
C5-C6
B 5 - C4
C4
C5-D7
D3
F5
G5
C 12 - D 9
E4
F5
F6
E8
C3
A6
C 10
C3
D5

Road index
Högsäter

Kyrkvägen
Lillåvägen
Ljungvägen
Lövvägen
Mårdvägen
Parkvägen
Pilvägen
Plogvägen
Renvägen
Rykvägen
Rådjursvägen
Rönnvägen
Skolvägen
Slåttervägen
Släntvägen
Snickerivägen
Stenvägen
Stigsvägen
Sågverkarvägen
Tallvägen
Tenggrens väg
Thorsons väg
Timmervägen
Uddevallavägen
Vallmovägen
Vallvägen
Vattentornsvägen
Volvovägen
Ängsvägen
Ättehögsv.

D5
G6-G7
C2
E3
F4
H5
B6
I6
E5
D8
F5
A6
C6
C3
E9
D9
B4
H5
E7
B5
F7
H5-H6
E6
E8
C3
C4
H6
I5
C5
C 11

Allévägen
Balders väg
Frejas väg
Genavägen
Granbackevägen
Hedenevägen
Hjortronvägen
Kommungatan
Lingonvägen
Lokes väg
Madvägen
Manvägen
Mimmis väg
Norra Kyrkovägen
Odens väg
Rännelandavägen
Sandensvägen
Saturnusvägen
Skomakarvägen
Smultronvägen
Solbergsvägen
Södergatan
Södra Kyrkovägen
Tellusvägen
Tors väg
Valhallvägen
Venusvägen
Villavägen
Ånnerudsvägen
Årbolsgatan
Oxnäsvägen

E6
C2
C2
D6-F2
E4
E5
B2
D3
B2-A2
C3
C3
D2
E4
E5
C3
C3
B3
D2
D4
B2
D3
D6
D5
D2
C3
C3
D2
D7
D2
D3
E4

honom och henne

0528-106 88 www.cheri.se
Uddevallavägen 13		

Färgelanda E9

Färgelanda
Bar & Gatukök
Röjning - Plantering
Fröträd - Vindfällen
Ledningsgator
Skogsbruksplaner
Stämpling

Öppet till kl.2200 dagligen

Tel. 0528-105 24

172:ans Servicecenter
Bensin • Däck
Verkstad • Kiosk
Släpvagnsuthyrning

0733-90 22 20

0528-107 13

Uddevallav. 13

Tel. 0534-669 50
www.svenskskogsservice.se

Färgelanda

Genavägen 22

Se kommunkarta

Högsäter D4

Se kommunkarta

3
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Get och komejeri med butikförsäljning.

Sommarcafé jun-aug mån-fre 10-17, lör.10-14.

www.itgrafiska.se

Återvinningsstationer och
Återvinningscentral i Färgelanda Kommun

Bilbärgning
Roy Andersson Bilbolaget AB
Skällsäter - Bäckefors
Larmnr. 0530-92000
Dygnet runt
Se kommunkarta

0528-500 01

Återvinningsstationer
Öppet måndagar 12-18och
Första helgfria lördagen
i varje månad
10-14 (se karta).
Återvinningscentral
i Färgelanda
kommun

1

Lokalkontor i Högsäter tel. 0528-402 85
www.nhsb.se
Gamla Bengtsforsv. 7			

Återvinningsstationer för insamling av:
Tidningar, kartong, hård/mjukplast, metall, glas och
små batterier.
Återvinningscentral Stigen:
Tidningar, wellpapp, kartong, hård/mjukplast, metall,
glas, batterier, vitvaror, el- och elektronikskrot,
grovavfall, trädgårdsavfall samt farligt avfall
(det vill säga färgrester, spillolja, lösningsmedel, lysrör m.m.).
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Timmerv. 12 Färgelanda E6

Genav. 29 Högsäter D3

Centrumvägen 3

Färgelanda E7
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Fredrik med personal!
LMV 03-06-13. Upphovsrätt IT Simapdecor AB
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Vi öppnar i augusti!
Gamla Bengtsforsvägen 7 i Ed

Välkomna in!

A´vera AB • Ellenö - Färgelanda 0528-660 60/660 61

Tel.0534-669 20
www.svenskskogsservice.se

Allhemsvägen 5

6 juni, Stigen

Midsommarfirande

19 juni, Ödeborg, Vinnsäter,
Blanketorpet och Ragnerudssjön camping

Miljöbensin
till bra pris!
fr.o.m. 15 maj

Kroppefjäll är ett av Västsveriges största
sammanhängande vildmarksområde ofta utnyttjat
för skogsvandringar, skidturer, cykling, bad, fiske,
svamp- och bärplockning.
Vandringslederna på allt ifrån 1 - 15 km sträcker
sig genom underbar natur och det finns flera
rastplatser på vägen.

Genevilyran, Brännbollsfest
Nationaldagsfirande

Abeko Work Collection

Färgelanda - porten till Kroppefjäll

Evenemang 2009
30 maj, Högsäter

Hästpremiering

21 juli, Tångelanda, Högsäter

Färgelanda D6

Färgelanda Cup, Fotbollsturnering
7-9 augusti, Färgelanda

Harvens Dag

29 augusti Färgelanda centrum
Marknad, scenuppträdanden, tivoli

För mer information, kartor mm kontakta vår
Turistbyrå på telefon 0528-56 73 00
eller via e-mail: turism@fargelanda.se

Julmarknad

29 november, Centrum i Färgelanda

Välkommen till Färgelanda
www.fargelanda.se

För mer information om vad som händer i vår kommun
www.fargelanda.se Turistbyrån 0528-567 300
Forsen i Ödeborg

Färgelanda
Kommun

