
Sjönära sommar i Storfors

Värmlands största ö l 16 sjöar l sex sund l fyra ”älvar” l fem kanaler 
sex slussar l vandringsleder l badplatser l cykelvägar l fiske

golf l yoga l kanot & båt l mat & fika l övernattning

The largest island in Värmland l 16 lakes l four small rivers l five canals 
six locks l trails l bathing l cycle paths l golf l yoga l fishing

canoes & boats l food & refreshments l Accommodation

Lakeside summer in Storfors
2019



Utforska de många sjöarna i Storforstrakten

Furuvik

Lundsberg

Bjurbäckens slussar

Asphyttans sluss

Café, liten loppis & butik, 
vandring, ställplats, 
slussning, gästbrygga

Camping, badplats, stugor, 
café, kanoter, vandring, 
båtuthyrning

Pensionat, camping, äventyrsgolf, 
glasskiosk, café, restaurang 

Boende, trädgård

Visningar av 
skolan

Slussning, badplats
ställplats

Bruksområdet
Historiskt område.
Guidning kan bokas, 
aktiviteter i smedja och 
krukmakeri ibland

Lundsbergs 
golfklubb
Niohålsbana, 
enklare café

Jordkullens badplats
Sandstrand, TC

Till Hornkullens 
silvergruvor

Hättälven 
Naturens egen bubbelpool

Bastuflotte

Aspen
Östersjön

M
ög

sj
ön

Stor-lungen

Daglösen

Öjevettern

Ullvettern

Hytt- 
sjön

Kyrksten
Badplats

Kväggeshyttan
Bygdegård, grillplats, 
gästbrygga

Lunnedet
Café, badplatser 
båt-ramp
stugor

kyrka
Bjurtjärn

MOT 
KRISTINE-
HAMN

MOT FILIPSTAD

MOT KARLSKOGAAlkvettern

Frövettern

Bergsjön

Håll- 
sjönAcktjärnen

Antikt, loppis, café

Bjurbäckens 
bruksområde

Mat-
lången

Nässundet 
kuriosa & antikt

RV 
26

Pensionat & camping i Lungsund Sundviks Gård
Bo på lantgård, 
båt, fiske

Yoga, retreat, B&B vissa helger
Asphyttan Metta House

Smörgåsnisse
Chokladtillverkning, 
pralinprovning

Vandringsleder

Badsta Camping

Järnleden till 
Kristinehamn

Asphyttans 
Hud & Hälsa
Behandlingar, 
fiskekajakerBergsmansgårdens Gästhus

Boende med självhushåll

Nässundets station
Hytte

Bad

Rövar-
kulorna

STORFORS 
CENTRUM
Kulturhus, 
bibliotek, bank, 
Systembolaget, 
COOP, ICA, 
restauranger, 
apotek, 
vårdcentral, 
båt-ramper i 
båthamnen och 
på väg mot Badsta 
Camping

STORFORS

Hembygds-
gården Börjes

Lungsund
Kyrka, gästbrygga, båt-ramp, 
badplats, hembygdsgård



tt Värmlands största ö ligger i Storfors kan tyckas 
en aning underligt - den borde ju naturligtvis ligga i 
Vänern - Europas tredje största sjö.
Men faktum är att största ön inte ligger i en enda 
stor sjö utan istället omges av ett pärlband av sjöar, 

småälvar och sund. Det har Statistiska Centralbyrån slagit fast - 
och döpt ön till Storforsön. Det säger en del om hur pass tätt det 
är mellan sjöarna i Storforstrakten. Att kommunen har över 500 
kilometer strandlinje förvånar inte den som bor här - för det är 
nära till vatten var man än befinner sig.

Sjösystemet är 65 kilometer långt och hänger samman från 
Karlskoga till Filipstad. Bjurbäcken, där slussarna idag lockar 
många turister, var redan på 1500-talet en betydande plats med 
flera stora gårdar, gästgiveri och en rad industriella anläggningar. 
Det som finns kvar idag är hytta, smedja och kvarn samt rester 
av hammare längs Bjurbäcksälven. Förbindelsekanalerna mellan 
sjöarna och slussarna grävdes på 1800-talet för att man skulle 
kunna transportera järn från hyttorna i området som hade väldigt 
dåliga vägar. Slussarna vid Bjurbäcken invigdes 1857.

Här finns även annat att se för den kulturhistoriskt intresserade. 
I Ackkärr finns en herrgård och rester av en hammarsmedja 
och längre norrut finns Kvarneds kvarn. Lungsunds socken och 
kyrka grundades 1643 och hembygdsgården är en del av den 
äldsta gården i Lungsund. Lundsbergs internatskola, Sveriges 
äldsta, startades 1896 vid herrgården. Här kan man gå på visning 
sommartid.

I området finns 16 sjöar, sex sund, fyra älvar, fem kanaler, sex 
slussar och mängder av rastplatser och badplatser. Här passar 
styrpulpetbåtar utmärkt och det finns många ramper där man 
kan sjösätta sin båt. Längs vattenvägen finns också ”vattenhål” 
för den som vill fika, äta lunch eller kanske koppla av med 
aktiviteter som äventyrsgolf, yoga, trädgårdsbesök, öppen 
golfträning eller historisk guidning. 

I de sjöarna finns naturligtvis många platser för ett dopp. 
Sandstränder finns vid Badsta Camping, Jordkullen, Lungsunds 
badplats och Kyrksten. Vid Hättälvens mynning har naturen 
skapat en kall men häftig bubbelpool. Bastuflotten, som ligger 
i Öjevettern, nås med båt eller kanot. Här bokar man tid via 
webben och tar med egen ved.

Det finns flera ställen att hyra kanot eller småbåtar längs 
sjösystemet. Kanotcentralen finns på Badsta Camping och där 
man man även få tips på olika turer. Området har ett 100-tal 
fiskevatten med bra bestånd av gös, gädda och abborre samt 
även tjärnar med inplanterad ädelfisk. Turistinformationen i 
kommunhuset hjälper till med upplysningar.

För den som vill vandra finns mycket fina möjligheter på 
vandringslederna som går genom Storfors och även in i 
grannkommunerna. Inte minst på nya Järnsjöleden.

Silverleden Bjurbäckens slussar - Hornkullens gruvor 12 km
Rövarleden Bjurbäckens slussar - Badsta Camping 14 km
Lårhöjdsleden Cirkulär led från Badsta Camping 13 km
Åsjöleden Lårhöjdsstugan - Lunedets Camping ca 22 km
Järnsjöleden Bjurbäckens slussar - Nässundet/Hytte ca 26 km

Det finns skjutsservice från Slusscaféet i Bjurbäcken och från 
Badsta Camping för bekväm vandring åt ett håll. Perfekt för en 
dagstur. Från Nässundet/Hytte kan man även vandra Järnleden 
till Kristinehamn.

A

Enklare turist- 
information finns 
i Storfors kommun-
hus, Djupadalsg 20. 
Tel 0550-651 80.
www.storfors.se
Följ Storfors kommun 

på facebook 
för senaste 
nytt.

STORFORS

Göteborg

Stockholm

Utforska de många sjöarna i Storforstrakten



Take time to explore the lakes in Storfors

Villa Furuvik

Lundsberg

Lock of Asphyttan

Camping, swimming, 
cabins, café, 
hiking, canoes and boat 
rentals

Hotel, camping, miniature 
golf, café, restaurant

Accommodation, 
garden tours

Lock, bathing, parking 
for camper

Bjurbäckens cultural area
Guided tours can be arranged.

Lundsberg’s 
golf club
Golf course with nine 
holes, small café 

Jordkullens badplats
Sandy beach, outdoor toilets

Trail to silver 
mines of 
Hornkullen 

Bergsmansgårdens Guesthouse

Hättälven 
Cold Jacuzzi outdoors in the river

Sauna Raft

Aspen
Östersjön

M
ög

sj
ön

Stor-lungen

Daglösen

Öjevettern

Ullvettern

Hytt- 
sjön

Kyrksten
Sandy beach

Kväggeshyttan
Homestead, 
barbecue area, 
guest jetty, hiking

Lunnedet
camping, 
restaurant, 
café, boat-ramp, 
beach

Church
Bjurtjärn

TOWARDS
KRISTINE-
HAMN

TOWARDS FILIPSTAD

TOWARDS KARLSKOGAAlkvettern

Frövettern

Bergsjön

Håll- 
sjön

Acktjärnen

Fleamarket, café

Bjurbäckens 
bruksområde

Mat-
lången

Rövar-
kulorna

Nässundet 
kuriosa & antikt

RV 
26

Hotel & camping i Lungsund
Sundvik’s Farm

Accommodation,
boat, fishing

Yoga, retreat, B&B some weekends
Asphyttan Metta House

Accommodation

Smörgåsnisse
Chocolate products, 
chocolate tasting for groups  

hiking trails

Badsta Camping

Trail to 
Kristinehamn

Lungsund
Church, homestead, 
guest jetty, boat-
ramp, swimming

Nässundets station

Asphyttans 
Hud & Hälsa
Treatments, 
fishing kayaks

Hytte

Bad

Locks of Bjurbäcken
Café, hiking, parking for 
camper, locks, guest 
jetty, fleemarket, small 
shop

CENTER  
OF STORFORS
The Culture House, 
library, banking, 
liquor store, gym, 
grocery stores, 
cafeterias, restau-
rants, pharmacy, 
medical centre, 
boat-ramps in the 
harbour and on 
the way to Badsta 
campground 

STORFORS

Homestead

Guided tours 
of the school

Foton i denna folder: Eva Wiklund, Michael Johansson, Shutterstock.com, Clemens Kroschel, Pixabay.com, Nykroppa båtklubb



Take time to explore the lakes in Storfors
he fact that Värmland ’s largest island is located in Storfors 
may seem a little strange - it ought of course to be in 
Vänern - Europe’s third largest lake. 
But the truth is that the biggest island is not located in 
a single large lake but instead is surrounded by a string of 

lakes, small rivers and straits. This was determined by the Swedish 
Statistical Authority, which named the island Storforsisland. 
This explains how close it is between the lakes in the Storfors 
region. Those who live here are not surprised that the municipality 
has over 500 kilometers of shoreline - for it is never far to the 
water, no matter where you are. 

The lake system is 65 kilometers long and linked all the way from 
Karlskoga to Filipstad. Bjurbäcken was already in the 16th century a 
significant place with several large farms, inns, and a number of in-
dustrial facilities. What remains today are the foundry, forge and mill 
plus remnants of hammers along Bjurbäckens river. The connecting 
canals between the lakes and locks were excavated in the 19th cen-
tury to enable easier transport of iron from the smelting works in the 
area. The locks at Bjurbäcken were opened in 1857. 

There is even more to see for those with an interest in cultural history. 
In Ackkärr can be seen a manor house and the remains of a forge. 
A little north from there stands Kvarneds mill. Lungsunds parish and 
church were founded in 1643 and the homestead is part of the oldest 
farm there. Lundsbergs boarding school, the oldest in Sweden, was 
founded in 1896 in the manor house. Guided tours are arranged in 
summer. From Lundsberg, iron was transported to Sjöändan. The mill 
and some old buildings still remain and magical Norsbäcken’s canal 
is today much appreciated by seamen. The canal is Värmland’s 
oldest and was excavated between Hyttsjön and Bergsjön because 
iron could be transported closer to Kristinehamn to be shipped. 

In this area you find 16 lakes, six straits, four rivers, five canals, 
six locks and plenty of picnic areas and beaches. It suits console 
boats perfectly and there are many places where you can put your 
boat in the water (see map). Badsta Camping in Storfors hires out 
canoes and assists with ideas and advice for both short and long trips. 
Canoes and small boats can also be hired at other places. 
Along the waterway are also ‘watering holes’ for those who want 
a snack, lunch or perhaps just to relax with activities such as miniatu-
re golf, garden visits, yoga or taking a guided tour. Open golf training 
for beginners is also arranged every Tuesday in Lundsberg.

There are about 100 fishing waters in the area with good populations 
of pike and perch. There are also lakes with trout. The tourist 
information can help with information.

In the numerous lakes are of course many places to take a dip. 
There are sandy beaches at Badsta Camping, Jordkullen, Lung-
sund and Kyrksten. At the mouth of Hättälven nature has created 
a cold but exciting whirlpool. There is also a sauna raft in the lake 
Öjevettern. It is open to the public and can be booked via internet. 
Visitors must bring their own firewood. 
For those who like trekking there are very nice opportunities on 
several trails that pass Storfors. 

Silverleden Bjurbäcken’s locks - Silver Mine in Hornkullen 12 km
Rövarleden Bjurbäcken’s locks - Badsta Camping 14 km
Lårhöjdsleden Circular joints from Badsta Camping 13 km
Åsjöleden Lårhöjdsstugam - Lunedets Camping ca 22 km
Järnsjöleden Bjurbäcken’s locks - Nässundet/Hytte ca 26 km

There is transport service from Slusscaféet in Bjurbäcken and from 
Badsta Camping for comfortable hiking in one direction.

Small tourism 
infopoint is located in 
the municipal building in 
Storfors, Djupadalsg. 20
Phone +46550-651 80. 
www.storfors.se
Follow Storfors on 

Facebook 
 for the latest 

news.

T
STORFORS

Gothenburg

Stockholm



Asphyttan Metta House
Retreatcenter med mycket hjärta som anord-
nar drop-in yogaklasser under veckorna och 
håller kurser under helgerna (såväl dagsre-
treat som helgretreat) inom yoga, meditation 
och kreativt uttryck. 
Adress: Asphyttan 133
Info: 0761-62 70 21, 0703-75 16 27
Hemsida: www.asphyttanmettahouse.se

Sundviks Gård
Bo på lantgård, stuguthyrning, båtuthyrning 
till gäster, fiske.
Adress: Lungsund
Info: 0550-700 26, 0730-565 630, 
sundviksgard@hotmail.com

Asphyttan Metta House
A retreat center with a lot of compassion 
that hosts drop-in yoga classes during the 
weekdays and retreats during the weekends 
- their focus is yoga, meditation and creative 
expression.
Address: Asphyttan 133
Info: +46761-62 70 21, +46703-75 16 27
webb: www.asphyttanmettahouse.se

Sundvik’s Farm
Stay on a farm, cottage rental, boat hire for 
guests, fishing.
Address: Lungsund
Info: +46550-700 26 or
+46730-565 630, 
sundviksgard@hotmail.com

LB Smörgåsnisse, Choklad 
& Annat Gott
Egen tillverkning och försäljning av olika 
chokladprodukter, bl a handgjorda praliner. 
Pralinprovningar. OBS! Öppet endast efter 
överenskommelse och förbokning. Även 
mindre grupper.
Adress: Södra Stockviken 20
Info: 070-549 03 04
Hemsida: www.lbsmorgasnissechoklad.se
mail: lbsmorgasnissechoklad@telia.com 

LB Smörgåsnisse, Choklad 
& Annat Gott
Own manufacture and sale of various choco-
late products, including handmade prali-
nes. NOTE! Open only by appointment and 
pre-booking. Even small groups.
Address: Södra Stockviken 20
Info: +4670-549 03 04
webb: www.lbsmorgasnissechoklad.se
mail: lbsmorgasnissechoklad@telia.com

Asphyttans Hud & Hälsa
Asphyttans Hud & Hälsa är en praktik med 
holistisk terapi - massage, ansiktsbehand-
ling, reiki och mycket, mycket mer. Boka din 
behandling hos oss till bra priser.
Även uthyrning av fiskekajaker
Adress: Asphyttan 323, Filipstad
Info:  073-632 97 35
Vi finns på facebook: 
Asphyttans Hud & Hälsa

Asphyttans Hud & Hälsa
We offer holistic therapy - massage, facial 
treatment, reiki and much more. Book your 
treatment at us at great prices!
We also rent fishing kayaks and equipment.
Address: Asphyttan 323, Filipstad
Info: +4673-632 97 35
Find us also on facebook: 
Asphyttans Hud & Hälsa

Bjurbäckens Byalag
Guidning i Bjurbäckens bruksområde kan 
bokas på 070- 840 32 79. 
Evenemang: Midsommarfirande 21 juni 
med start kl 12, blomsterplockning och trak-
tortransport för barnen, musik, dans kring 
stången, servering. 
Bjurbäckens dag 4 augusti kl 14 vid kvar-
nen. Servering, underhållning. 
Adress: Bjurbäckens bruksområde
Info: 070- 840 32 79

Bjurbäcken’s Village Club
Guided tour of Bjurbäckens cultural area. 
Book at +4670- 840 32 79.  
Event: Midsummer celebration June 21, 
starting at 12, flower picking and tractor 
transport for the children, music, café. 
Bjurbäcken Day August 4 at 14 at the mill. 
Meals, entertainment etc. 
Address: Bjurbäckens bruksområde
Info: +4670- 840 32 79



Lundsbergs Golfklubb
Niohålsbana vid vackra sjön Matlången. 
Grönt-kort-utbildning. Det går bra att ta 
båten till banan från exempelvis Nässundet. 
Enkelt café med självservering.  
Tisdagsgolf för den som vill komma igång 
med spelet eller vill prova på. Kostnadsfri 
instruktion från kl 17.30 - obs! se hemsidan 
inför varje tisdag. 
Golfens Dag 25 maj 11-15. Massor av skoj!
Adress: Lundsberg Info: 070-567 79 02, 
www.lundsbergsgk.com

Lundsberg’s Golf Club
Nine-hole course at the beautiful Lake 
Matlången. Small cafe with self service.
Tuesday golf for those who want to get 
started with the game, or try for the first 
time. Instructors will assist you free of 
charge from 17.30 - always look at the web-
site for the correct time.
Golf Dag 25 maj at 11-15, many activities.
Address: Lundsberg 
Info: +4670-567 79 02, 
www.lundsbergsgk.com 

Badsta Camping
Camping, stugor, badplats samt uthyrning 
av kanoter och båt. Lekplats, kartor och 
planering för kanotturer, ramp för båt i 
närheten, fiskekort, vi bygger stockbänkar. 
Härifrån utgår vandringsled till gruva, sluss, 
Lårhöjden och Lunnedet. Transporter till ka-
not- och vandringsleder. Sommarcafé öppet 
1/6-15/8 kl 8.00-22.00.
Adress: Badsta Campinggården
Info:  070-683 43 33, info@badsta.se

Badsta Camping
Camping, cabins, rooms, swimming and 
rental of canoes and boats. Playground, 
maps and plans for canoe trips, boat ramp 
nearby, fishing license. We also build log 
benches. Summer open café 1/6-15/8 
from 8.00 to 22.00 Several hiking trails le-
ave from here. Transports can be arranged 
for hiking trails and canoeing. 
Address: Badsta Campinggården
Info: +4670-683 43 33, info@badsta.se

Lungsunds hembygdsförening
Sommarservering och liten loppis, visning av 
historiska föremål; söndagar kl 14-17 under 
perioden 30/6-4/8.
Evenemang: 
11/7 kl 18 Kôlbullekväll 
27/7 kl 12 ”Jul i juli” med Värmlandstomten 
som bjuder på julstämning & tomtemys. 
10/8 kl 15 Hembygdsfest; café hästskokast-
ning, fiskdamm, lotterier och underhållning. 
Adress: Lungsund, hembygdsgården Berget
Info: 070-249 31 93,  
www.hembygd.se/lungsund

Lundsbergs skola 
Öppna visningar av skolan, kyrkan och elev-
hemmen onsdagarna 3/7, 10/7, 17/7, 24/7 
samt 31/7 med samling vid skolans entré 
klockan 13. Fri entré.
7-14 juli Sommarmusik i Lundsbergs kyrka 
samt konstutställning i Galleri Smedjan.  
Öppet på Café Strömstaren kl 14-19 samt 
efter kvällskonserter. Prog: www.rivgosch.ch
Info: 070-573 10 56, 
www.lundsbergsskola.se

Local history compound 
in Lungsund
Café and a small flea market, small museum. 
Sundays at 14-17 during period 30/6 - 4/8.
Event: 
11/7 at 18 Barbecue evening
27/7 at 12 Santa Claus at summerparty 
10/8 at 15 Local Heritage Festival. Café, 
horseshoe throwing, entertainment, lotteries. 
Address: Hembygdsgården Berget Lungsund
Info: +4670-249 31 93,  
www.hembygd.se/lungsund

Lundsberg’s boarding school
Guided tours of the school, church and 
student homes Wednesdays 3/7, 10/7, 
17/7, 24/7 and 31/7 with a gathering at the 
school entrance at 13. Free admission. 
July 7-14 Summer concerts in Lundsberg’s 
church and art exhibition in Galleri Smedjan 
at 14-19. Café Strömstaren open at 14-19 
and after concerts. Prog: www.rivgosch.ch
Info: +4670-573 10 56, 
www.lundsbergsskola.se

Bjurbäckens slussar
Kanalförening
Ring oss en timme i förväg så slussar vi hela 
sommaren kl 9-16. Vi slussar även kl 13 
varje dag i juli - och du får följa med i båten. 
Uthyrning av roddbåtar. Gästhamn. Ställ-
plats för husbil 170 kr/dygn.
Adress: Bjurbäckens slussar
Info: 073-957 39 75, 
www.bergslagskanalen.se

Bjurbäcken’s locks
channel compound
Call us one hour in advance and we will 
take your boat or canoe through the locks. 
All summer at 9 - 16.  Also at 13 every day 
in July, when you can join our boat through 
the locks. Rental of small boats, guest jetty, 
and parking for camper 170 SEK/night.
Address: Bjurbäcken’s locks 
Info: +4673-957 39 75, 
www.bergslagskanalen.se



Slusscaféet i Bjurbäcken
Vi erbjuder kaffe, hembakat, fyllda baguet-
ter, räksmörgåsar & lättare luncher i en unik 
historisk miljö. Vi har även kulglass.
Öppet 11-18 varje dag under juni-augusti.  
Slussning varje dag kl 13 under juli. 
Liten loppis och mindre prylbutik.
Adress: Bjurbäckens slussar
Info: 0550-630 26, 070-356 98 79 
Hemsida: kanalcafe.se

Trädgård Villa Furuvik
Trädgårdsvisningar i den 11 000 kvadrat-
meter stora trädgården där man kan följa 
årstidernas växlingar vid fyra tillfällen.
Öppen Trädgård: 
18 maj, 15 juni, 13 juli och 10 augusti kl 12-17. 
Fri entré, servering, insamling till världens barn.
Även uthyrning av rum och stugor i lantlig 
och rogivande miljö.
Adress: Villa Furuvik, Lundsberg
Info: 073-081 02 72, www.villafuruvik.se

Lock Café in Bjurbäcken
We offer ice cream, coffee, homemade 
cookies, filled baguettes, shrimp sandwiches 
& lighter lunches in a unique historical 
environment. Open 11-18 every day from 
June to August. Canal trips every day at 13 
in July. Traditional old shop and small flea 
market.
Address: Bjurbäcken’s locks
Info: +46550-630 26,+4670-356 98 79 
Webb: kanalcafe.se

Trädgård Villa Furuvik
Garden tours of the 11,000 square meter 
garden. Free entrance with coffee. Collection 
for ”Världens barn”.
Open garden: 
18 may, 15 june, 13 july and 10 august at 12-
17. Free admission.
Also rental of rooms and cottages in rural 
and tranquil surroundings.
Address: Furuvik, Lundsberg
Info: +4673-081 02 72, www.villafuruvik.se

Denna folder är producerad inför sommaren 2019 i ett samarbete mellan 
Storfors kommun och 14 av de entreprenörer, föreningar och organisationer som 
verkar omkring sjösystemet Bergslagskanalen som sträcker sig från Karlskoga, 
genom Kristinehamn och Storfors till Filipstad. Tryck: Linderoths tryckeri.

Book sauna raft
The sauna float in the lake Öjevettern can 
be rented for SEK 50 per visit via the websi-
te: boka.se/storforsbastuflotte
You must bring your own firewood.  
Canoes / boats can be rented via Badsta 
Camping. Transport can also be arranged 
via Pensionat Lungsund.

Boka bastuflotten
I sjön Öjevettern ligger bastuflotten som 
byggdes av ett gäng killar i Storfors 
församling. Den kan bokas för 50 kr per 
besök (med swish) via webbsidan: boka.se/
storforsbastuflotte. Egen ved medtages. 
För den som inte har egen båt kan kanoter/
båt hyras via Badsta Camping. Transport 
kan även ordnas via Pensionat Lungsund.

Storfors Församling, 
Lungsunds kyrka
Öppen sommarkyrka varje vardag kl 8-15. 
Guidad tur kan bokas på tel 0550-658 63.
Evenemang:
11 juli Kolbullekväll, Hembygdsgården kl 18
12 juli Konsert, Standard Collection kl 19
14 juli Vandringsgudstjänst runt Hållsjön. 
start kl 11 med samling i kyrkan. Även 
möjligt att cykla eller åka bil.
Adress: Lungsund Info: 072-528 88 63, 
www.svenskakyrkan.se/storfors

Storfors Parish, 
Lungsund’s Church
Open summer church every weekday 8-16. 
Book a guided tour, tel +46550-658 63.
Event: 
July 11 Barbecue, Hembygdsgården at 18
July 12 Konsert in church at 19
July 14 Walk around lake Hållsjön, start at 
11 at the church, different stations. Also 
possible by bike or car.
Address: Lungsund Info: +4672-528 88 63, 
www.svenskakyrkan.se/storfors

Pensionat Lungsund & camping
Pensionat, camping, stugor, äventyrsgolf. 
Badplats, ramp för båtiläggning, gästhamn, 
glasskiosk, café, restaurang & catering.
16 juli Akustisk Blues med Libby Rae Watson 
och Bert Deivert.
Adress: Lungsund
Info: 072-238 43 00. 
Hemsida: www.pensionatlungsund.se,  
samt pensionatlungsund på facebook.
Mail: info@pensionatlungsund.se

Pensionat Lungsund & camping
Hotel, campgrounds, cabins, adventure mini-
ature golf, beach, ramp for boats, guest jetty 
beside the hotel. Cafe, restaurant & catering. 
July 16: Blues koncert with Libby Rae Wat-
son och Bert Deivert.
Address: Lungsund
Info: +4672-238 43 00. 
Webb: www.pensionatlungsund.se, 
also pensionatlungsund at facebook.
Mail: info@pensionatlungsund.se


