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GRÄSBERGS BIL 
I HAGFORS AB

Gilla oss på

Automatlådeservice: Vi erbjuder nu effektiv sköljning samt 
byte av ALL olja i systemet i automatlådor, även DSG. 
Detta görs med hjälp av en automatoljeskiftare, med digital styrning, som först sköl-
jer rent lådan invändigt med hjälp av ny olja och en rengöringstillsats, sedan byter 
ut ALL olja i lådan, även i oljekylaren och convertern, samt tillsätter en tillsats som 
håller alla tätningar mjuka, förhindrar oxidation i lådan, förhindrar termisk nedbryt-
ning av oljan samt stabiliserar temperaturen i lådan. Detta resulterar i att lådor som 

tidigare växlat oroligare, senare eller hårdare än normalt, nu växlar 
lika mjukt och exakt som när lådan var ny.

Pris för en sköljning samt oljebyte 
automatväxellåda, även DSG:           4.995:-

Sunnemoon heter den nya festival som går av stapeln i augusti 
i Sunnemo Folkets Park. Det är gänget som tidigare arrangerat 
Drag i Blinkenberg som i år bjuder in till tvådagarsfestival i 
vackra Sunnemo. Jag träffade Christian Dyresjö som är en av 
arrangörerna en glödande varm eftermiddag i parken för att 
fråga hur festivalen kommer att se ut.

- Det här är en festival för musikintresserade och livsnjutare, 
säger han med ett leende. Idén från Drag i Blinkenberg är kvar, 
i och med att vi vill skapa en mötesplats för dem som känner att 
det vanligtvis inte är lönt att “gå ut”. En plats där man kan vara 
som man är, träffa likasinnade och förhoppningsvis få en eller 
flera sköna musikupplevelser på köpet. Det kommer också bli 
fantastisk mat och dryck från Frykens Pärla som håller i baren. 

Musiken blir det bredd på även om majoriteten av banden är 
gitarrbaserade och spelar någon form av 60-70-tals psykedelisk 
rock. 

- De band vi har bokat har en stark personlighet och något 
verkligen eget över sig. Jag är själv musiker och musiknörd 
så jag är kräsen när jag lyssnar på musik. Det finns så många 

Sunnemoon, ny festival i Sunnemo Folkets Park



Kom ihåg! 
PRO’s 
TRIVSELFEST!
På Ransäters 
Hembygdsgård
Ons 15 aug 
11.00-17.00
Välkomna! hälsar
Munkfors, Sunnemo, Råda, 
Hagfors, Ekshärad
PRO-föreningar

= Gemenskap o Glädje

i Samverkan

ANNONSSTOPP: 
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser 

Veckobladet 
utkommer onsdagar och ges ut 
i ca 13.600 ex i Munkfors kommun 
och Hagfors kommun med 
Ekshärad, Stöllet, Ambjörby, Likenäs och Lesjöfors.

Tel. 0563-616 66 • Fax 0563-109 79
VECKOBLADET, Görsjöv. 2C, 683 33 Hagfors 
E-mail: info@veckobladet.se    www.veckobladet.se   

OBS! Vid godkänt korrektur tar kunden 
ansvar för eventuella fel.
OBS! Vi förbehåller oss rätten att korta ner 
insänt redaktionellt material. 
Vi löser ej ut underfrankerade brev.

Annonsredaktör: Patrik Lindgren
Ansvarig utgivare: Patrik Lindgren
Ägare: Textåbild i Hagfors AB
Tryck: Pressgrannar AB, Linköping
Miljömärkt trycksak Svanen 3041 0174
Distribution: Textåbild/Veckobladet
Vid utebliven tidning ring 0563-616 66
Plusgiro 45 70 18-0   Swish 1230489690
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Melodikrysset v.32 - 11 augusti

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 32 11 augusti

  
Sunnemo
Sön 12/8 kl 11.00 Söndagsmässa vid fontänen på kyrkogården, 
Monika Drewes. Se annons.
Se också vår hemsida www.svenskakyrkan.se/hagfors
Följ oss på Facebook under Hagfors pastorat

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 12/8 kl 11.00 Högmässogudstjänst, A Rådström.

FORSHAGA-MUNKFORS FÖRSAMLING                                       
Mer info: Församlingsexp 054-87 00 55. Mån-fre 9.00-12.00. 
Besökstid: Skivedsleden 15, Forshaga: Tis och fre 10.00-12.00. 
För kyrkogårdsärenden ring Kyrkogårdsförvaltningen 054-87 00 54 (samma 
telefontider som ovan) Svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors. 
Facebook: @forshagamunkforsforsamling  
Instagram: @svkyforshagamunkfors

HAGFORS PASTORAT
Hagfors
Sön 12/8 kl 16.00 Ekumenisk gudstjänst i Blinkenbergsparken.

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

Munkfors Församlingshem
Sön 12/8 kl 11.00 Nattvardsguds-
tjänst, Kenneth Bergqvist.
Ons 15/8 kl 19.00 Bön hos Sonja.

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Sön 12/8 kl 16.00 Ekumenisk 
gudstjänst i Blinkenbergsparken, 
Monica Drewes och Kenneth 
Bergqvist. Vid regn i Blinken-
bergskyrkan.Gräs Missionshus

Mån 13/8 kl 19.30 Stugmöte hos 
Emma och Simon Henriksson.

Välkommen till våra 
gudstjänster

Söndag 12 augusti
kl 11.00 Söndagsmässa vid 
fontänen på Kyrkogården i 
Sunnemo, Monika Drewes

kl 16.00 Equmeniakyrkan, och 
Svenska kyrkan bjuder in till en 
Ekumenisk friluftsgudstjänst i 

Blinkenbergsparken 
(vid regn i Blinkenbergskyrkan) 

Elin Olsson, flöjt medverkar
Ta med något att sitta på och 
gärna en kaffekorg för trevlig 
samvaro efter gudstjänsten.

Norra Råda 
hembygdsförening

bjuder in alla som 
medverkade under årets 

Klar-Hälja till ett samkväm 
på Kärnåsen

 Lördag 25 aug kl 18.00
Vi bjuder på mat och 

underhållning. 
Bindande anmälan 

Bo 070-369 79 47, Ulf 070-
665 56 47, Jan 723 52

Välkomna! Styrelsen

Ekshärads-
konferensen 
i Klarälvskyrkan 
2018 16-19 aug

Medv. Riksevangelist Anna-
Carin Abrahamsson fre-sön 
Kenneth Bergqvist 
mötesledare
Mötestider: Tors-Lör 19.00, 
Sön 15.00
Sång: Tors Sångarbröderna fr 
Sunne, Fre Perneströms, 
Lör Lennart Larsson, 
Sön Hultman Frykman & Co
OBS Fre ca 22.00 Ungdoms-
samling m fam Monlars m.fl. 
Lör 11.00 11 kaffe med 
Anna-Carin Abrahamsson
Servering o grill 
vid varje samling
Arr: Equmeniakyrkan Ekshärad 
www.klaralvskyrkan.se



Harboev. 1, HAGFORS 
Tel. 0563-145 20

70%Upp till på kläder & skor
Välkomna!

SLUTREA

Kihlberg Antik AB
0709-32 00 02     www.kihlbergantik.se

20 kr guld 2350 kr
10 kr guld 1175 kr 
5 kr guld 700 kr
50 kr 1975 - 76 75 kr
10 kr 1972  40 kr
5 kr före 1972  20 kr
2 kr före 1942  36 kr 
2 kr före 1968  17 kr  1 kr 
före 1942  18 kr 
1 kr före 1968  9 kr
50 öre före 1962 5 kr
25 öre före 1962 2,5 kr 
10 öre före 1962 1,5 kr

 
Guldsmycken  246 kr/g, guld
Silverbestick (ejNS) 2200 kr/kg
Silvertackor 3300 kr/kg 
Herrfickur 14/18k 1700/2800 kr
Armbandsur h. 14/18k 1000/1700 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld, 
Medaljer, Utländska mynt

30 år i branschen.
Priserna gäller fr.o.m. 27 juli 2018. Reservation för prisändringar.

Guld, Silver, Mynt 
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Onsdag 15/8 kl. 15.00-17.00

Yoga i Uddeholm
Har du hört talas om yoga och är nyfiken på att 
prova? Har du yogat förut och vill komma igång igen? 
Jag har yogaklasser som passar alla!
Tider och priser hittar du på:
https://gilleyoga.com 
Kontakt: gilleyoga@gmail.com  
sms 070 255 16 36

Nya och gamla kunder hälsas  
varmt välkomna! /Eva Gille

Vi nås på  072-215 05 66     Med vänlig hälsning Johan

Har du 
funderingar 
på att byta 

tak?
Tveka inte, hör av er för gratis offert

Vi utför även all slags plåtarbeten

    

Svensk kvalitet för nordiskt klimat sedan 1964. 
Läs mer på www.nspab.se

 

Tel:  070-323 23 52
Mail: torbjorn.wigh@gsb.se

• Reparationer med godkända 
  metoder samt traditionell ommurning.
• Vi säljer och installerar kaminer
  och skorstenar.
• Kostnadsfria hembesök med 
  åtgärdsförslag/offert.

Reparationer
Ombyggnad
Tillbyggnad
Takarbeten

Fönster & Dörrar

Nyttja 
ROT-avdraget

Otäta rökkanaler 
är brandfarliga! 

ALLT INOM BYGG!

Bäckvägen 3
Stjärnsnäs
HAGFORS

0563-103 62Vikingens
MATBUTIK

Öppet måndag-söndag 
09.00-21.00

Specialerbjudande 
tors 9/8 - tis 14/8:

Färsk mald
Nötfärs ..........8990

/kg

Alltid färskt 

grillat kött!!

Svensk kvalitet!           Värmländskt kött!

Grillad
Kyckling-
klubba  ............4900

kg

Lösvikts-
Godis  ............4990

/kg

Nära 

dig!!

Grillskiva av 
benfri karré 7990

/kg

Färskpotatis från Ekshärad
WESTLUND   Lösvikt. Snöboll                    890

/kg

Grillad
Kamben ........8990

/kg

Grillskiva av 
kotlett  .............9990

/kg

Grillskiva av 
entrecôte   22990

/kg
Ananasgrillad 
kotlett 1990

/hg

Vi har alltid produkter från

2 x Grillkorv 
Olika sorter ..............4990

Nästa vecka i VB : TEMA SKOLSTART     Glöm inte boka din annons!



Redan första året var vi störst i länet och nu-
mera har vi 340 säljplatser. Om vi satte ihop 
borden motsvarar det en promenad på ca 1 
km med 10 000-tals olika föremål efter vägen. 
Mässans läge på en av Sveriges vackraste hem-
bygdsgårdar ger en fin inramning.
Utbudet är mycket stort på mässan då säljarna 
kommer från hela Sverige. För den som vill 
göra sitt hem personligt finns alla möjligheter 
att lyckas här.
Under lördagen genomförs också en veteran-
fordonsutställning med ca 200 gamla fordon. 
Även Fergusson-klubben med Grålletraktorer 
och Grålledoktorer finns på plats. I Stina-stu-
gan finns Klocksamlarföreningen med före-
mål till salu.
Vid våra avstämningar så är såväl köpare som 
säljare nöjda. Nöjdaste säljaren var Brita Pers-
son från Hagfors, som redan 13.30 en lördag 
fick sätta upp lappen om att allt redan var 
slutsålt. Alla säljares dröm att slippa packa ner 
igen.

Värmlands största Antik & Samlarmässa – 25 år!!

Tack vare ett bidrag från Bover-
ket har Munkforsbostäder rus-
tat upp utemiljöerna på Sunn-
mans väg 21-37 och Smedsgatan 
1-9. Nu kan de boende ta del av 
grönskande utemiljöer som in-
bjuder till spontanidrott. Vad 
sägs om en grillplats, boulebana 
och en motorikbana.

Under våren och sommaren 
har Munkfors bostäder rustat 
upp utemiljöerna på Sunnmans 
väg 21-37 och Smedsgatan 1-9. 

Munkforsbostäder har rustat upp utemiljöer

Varmt välkomna till Antik & 
Samlarmässan på Hembygds-
gården i Ransäter!!
(Se annons i denna tidning.)

Kjell Eliasson, Mässgeneral

Och nu är hela projektet klart. 
Sunnmans väg har fått en prun-
kande innergård med mängder 
av planterade växter, en gemyt-
lig grillplats och en nyanlagd 
boulebana. På Smedsgatan 1-9 
kan de boende, och utomstå-
ende också så klart, ta del av en 
motorikbana. Med detta hoppas 
Munkforsbostäder att hyresgäs-
terna ska uppleva en ännu stör-
re trivsel och att man också ska 
kunna spontanidrotta lite mer 
lättillgängligt.

Bidrag från Boverket
Boverket beviljade Munkforsbostä-
der bidrag på totalt 669.375 kr till 
Sunnmans väg och 855.000 kronor 
till Smedsgatan, för upprustning av 
utemiljöerna.

Invigning av utemiljöerna
Nästa vecka kommer de nya utemil-
jöerna att invigas tillsammans med 
Munkforsbostäders hyresgäster. 
Alla hyresgäster har fått en inbju-
dan till evenemanget.

Anna Lindbäck



 
 

Öppning och vernissage 
Lördag 16/6, 11.00- 17.00. 

Utställning av 48 konstnärer från alla de 
16 värmländska kommunerna 

Kl.12.00 Mathias Lindquist, kommunalråd i Munkfors inviger årets utställning 
Värmlandsvisan- Pink Friends, saxofon- Lars Larsson 
Boksläpp- Hans Westlund: WHY NOT- Två händers tankar. Fri entré endast under vernissagedagen. 
 

Hela Värmland intar Laxholmen i sommar.  
48 konstnärer med vardera 3 bidrag = 144 konstverk = #ART144Värmland 

 
FILIPSTAD: Ditte Reijers, Janne Samuelsson, Lennart Gybrant  
KARLSTAD: Magnus Mellgren, Jan ”Ernst-Ludvig” Peterson, Giselle Reijers 
KRISTINEHAMN: Kjell Sundberg, Mats Bergström, Yvonne Frygell 
GRUMS: Sten Johansson, Sarah Johansson, Mimmi Design 
ÅRJÄNG: Bengt-Göran Flood, Ylva Storm, Christina Ekelund 
EDA: Fredrik Jonsson, Mia Nerander, Anna Davidsson 
SUNNE: Katarina Gåsste, Barbro Olsson, Rolf Johnson 
MUNKFORS: Hans ”w-art” Westlund, P-O Gustafsson, Martin ”Alaska Bouvet” Andersson 
TORSBY: Hans Olsson, Bengt Berg, Lillemor Edberg 
ARVIKA: Kenneth Börjesson, Kerstin Andersson, Marja i Myrom 
KIL: Johannes Wessmark, Annika Wessmark, Anders Fredholm 
SÄFFLE: Lena-Maria Stigsdotter, Göran Johansson, Olof Wåhlund 
HAMMARÖ: Louise Warnqvist, ”Little Kajsa”, Sara Persson 
STORFORS: Linda Johrin, Stefan Höglin, Lena Guntsch 
FORSHAGA: Emelie Persson, John Lundqvist, Dan Klarström 
HAGFORS: Anders ”Ismael Ataria” Brokvist, Turid Lövkvist, Nenne Westlund 
 
Öppettider: 16/6-12/8 torsdag- söndag,11-17, entré 60:-, pensionär 50:-, barn under 12 år fri entré. 
(Förbokade större grupper- 31/8) Kontakt och information: Turistbyrån i Munkfors 0563-54 10 81, 
tourist@munkfors.se 
 

 

Sista chansen att se 
succéutställningen!

Öppet torsdag-söndag
11.00-17.00

t o m söndag 12/8!
Större förbokade grupper
augusti ut: 0563-54 10 81

Munkfors har kommit långt, 
men Liberalerna vill komma längre
För att hela Värmland inklusive Munkfors ska leva (enskilda 
människor såväl som näringsliv) måste kommunalpolitiken 
i flera frågor ta hjälp av politiken på landstingsnivå (region-
nivå) och på riksnivå. Vi liberaler i Munkfors har därför:
> Vid upprepade tillfällen med våra landstingspolitiker tagit 

upp kommuninvånarnas önskan att en dygnsambulans 
ska vara stationerad i Munkfors.

> Via våra representanter vid Liberalernas landsmöte argu-
menterat för det lokala näringslivets behov av bankkontor 
även i små kommuner.

> Fått stöd av vår representant i Värmlandstrafiks styrelse 
för att Värmlandstrafiks ledningscentral ska vara kvar i 
Munkfors.

Ett förslag som Liberalerna redan driver på landstings- och 
riksnivå är att:
◊ Varje patient ska ha rätt till en fast vårdkontakt. Alla pa-

tienter ska få möjlighet att lista sig hos en egen fast hus-
läkare på vårdcentral, och först ska detta byggas ut för 
äldre med stora vårdbehov. Varje läkare ska ansvara för 
sina patienter och samordna den övriga vård som de kan 
behöva. Förebilden är inte minst de norska och danska 
fastläkarmodellerna, där varje läkare har omkring 1.200 
patienter - ungefär hälften jämfört med en svensk läkare. 
Hälso- och sjukvårdslagen bör förtydligas så att detta gäl-
ler även i Sverige.

Liberalerna Munkfors-Ransäter

070-336 33 31
Öppettider: mån-tors 10-18

lunch 12.30-13.30
Ny adress: Dalbråtsvägen 12

• Körkort- /ID-foto
• Inramningar  • Klockor
• Batteribyten klockor

JOURÖPPET • Tel 0563-72 333 • www.mjonasdjurklinik.se

Mjönäs Djurklinik

Tel. 0563-54 75 00

50% 
RUT-AVDRAG

på arbetskostnaden!

Behöver du hjälp 

med hushållsnära tjänster 

som städning mm?

Kontakta oss
så hjälper vi dig!

Telefon:
Jan 

070-693 77 18
Rikard 

070-693 77 19
www.rj-maleri.se
info@rj-maleri.se

Gilla oss på 

 

ABF-Munkfors 
13/8 16.00-17.00 
Fika serveras, meddela 
gärna om du kommer 

munkfors@feministisktinitiativ.se 

Fre 10/8 kl. 14-18, Lör 11/8 kl. 09-16
•	 Tusentals	gamla	ting	på	ca	340	säljplatser.
•	 Klockmässa	(Skandinaviska	Klocksamlarföreningen).
•	 Skivmässa	för	stenkakor,	vinyl	och	CD.	Vykort,	mynt	&	
frimärken.	Leksaker	och	modellbilar	m.m.	

Ransäters	Hembygdsgård.	Riksväg	62,	
ca	5	mil	norr	om	Karlstad.
info@ransater.com,	tel.	0552-303	43.

SAMLARMÄSSA
Antik- Retro- och Motormarknad med Veteranfordonsutställning

VÄLKOMMEN TILL VÄRMLANDS STÖRSTA SAMLARMÄSSA

Entré

  Endast lördag:
•	Njut	av	ca	200	veteranfordon	fr.	1977	års	modell	eller	tidigare.	
•	Grålle	Värmland	ställer	ut	traktorer	och	Grålledoktorer	är	på	plats.
•	Fri	värdering	av	medhavd	konst	och	äldre	föremål	av	Arne	Söderberg.
•	Mer	information	finns	på	vår	hemsida	www.ransater.com.

Fredag	100 kr
Lördag	70 kr

Barn	under	15	år	gratis
FRI	PARKERING

25:e
året

www.veckobladet.se

SKOLSTARTEN 2018
Läsårstider 2018/2019
Ht 2018-08-15 – 2018-12-21
Vt 2019-01-09 – 2019-06-12
Lovdagar:
Ht 2018-09-24 och 2018-10-12
     2018-10-29 - 2018-11-02 (höstlov)
     2018-12-05
     2018-12-24 - 2019-01-08 (jullov)
Vt 2019-02-08 
     2019-02-25 – 2019-03-01 (sportlov)
     2019-04-02
     2019-04-19 - 2019-04-26 (påsklov)
     2019-05-31 och 2019-06-07

     GRUNDSKOLAN
Läsåret börjar med hel skoldag för 
samtliga elever enligt nedan.
Onsdagen den 15 augusti 2018
08.00 Forsnässkolan, 4-9
08.15 Munkerudskolan, F-3
Skolskjutsar i vanlig ordning enligt 
gällande regler. 
Under sommaren inflyttade elever skall 
snarast anmäla sig till respektive rektor:
Magnus Persson, Munkerudsskolan: 
0563-541270
Camilla Brandt, Forsnässkolan:
0563-541198
Välkomna tillbaka till skolan!



Till helgen firar Ekshärads Fili-
delfiaförsamling sitt 100-årsju-
bileum i Klarälvskyrkan i Eks-
härad. Jubileet inleds med ett 
samkväm på lördag kväll dit 
man bjudit in både nuvarande 
och tidigare medlemmar. På 
söndag förmiddag hålls en hög-
tidsgudstjänst där även kringlig-
gande församlingar välkomnas 
att delta.

Ekshärads Filadelfiaförsamling bildades 
den 9 juli 1918 vid Edsforsen strax väster 
om Edebäck. Från början höll man sin 
möten mestadels i stugor hemma hos 
församlingsmedlemmarna men även 
i inhyrda missionshus. Omkring 1920 
byggde man en lokal i Hornäs som tjänstgjorde både som 
pastorsbostad och församlingens säte fram till mitten av 
1950-talet. Församlingen blev också ägare till missionshuset 
i Emtbjörk och 1951 invigdes kapellet i Gjutberg. 1976 köpte 
församlingen dåvarande Ekshäradsbiografen som man med 
gemensamma krafter byggde om till en möteslokal. Där har 
man sedan dess hållit till med sin kyrkliga verksamhet fram 
till i år då man beslutade sig för att sälja lokalen. Från den 
första maj hyr hundraårsjubilerande Ekshärads Filadelfi-
aförsamling istället in sig i Klarälvskyrkan där man delar 

lokalerna med 
Equmeniakyr-
kan Ekshärad 
som äger fast-
igheten. 
- Vi fyller ju 
e g e n t l i g e n 
hundra år den 
9 juli men på 
grund av allt 
arbete med 
försäljningen 
av vår egen 
lokal och flyt-
ten hit så har 
vi valt att flytta 
fram jubileet 
en månad, 
berättade Fi-
l a d e l f i a f ö r -
s a m l i n g e n s 
o r d f ö r a n d e 
Stefan Åhl 
när Veckobla-
det besökte 

Ekshärads Filadelfiaförsamling firar 100-årsjubileum

Klarälvskyrkan en gassande het måndag i början av juli när 
den stora skogsbranden norr om Ekshärad härjade som 
värst.

Sammanslagning av tre kyrkosamfund
Klarälvskyrkan på Älvbrinken i centrala Ekshärad byggdes 
1974 av Ekshärads Missionsförsamling som sedan 2011 
tillhör Equmeniakyrkan - en sammanslagning av Svenska 
Metodistförbundet, Svenska Baptistsamfundet och Svenska 
Missionskyrkan.
- De tre kyrkosamfunden, med rötterna i svensk folkväck-
else, ville forma något nytt och gick då samman för att bli en 
ny kyrka - Equmeniakyrkan, förklarade Equmeniakyrkans 
kassör Kjell Sundström.
Ekshärads missionsförsamling bildades redan 1863 och har 
utöver Klarälvskyrkan haft möteslokaler på ett flertal andra 
platser runt om i Ekshäradsbygden genom tiderna.

Klarälvskyrkan på Älvbrinken i centrala Ekshärad byggdes av Ekshärads Missionsförsamling 1974.

Äkta paret David och Gun-Britt Larsson - 91 respektive 83 år - är bland 
de äldsta medlemmarna i Ekshärads Filadelfiaförsamling. Gun-Britt blev 
medlem 1949 och David 1956. Den äldsta nu levande medlemmen är 
96-åriga Märta Ekengren som blev medlem någon gång i decennieskiftet 
30-40-talet.

Equmeniakyrkan Ekshärads kassör Kjell Sundström 
tillsammans med  Ekshärads Filadelfiaförsamlings 
ordförande Stefan Åhl. 



voestalpine Precision Strips 
fritidsförening VAFF och 
voestalpine i Munkfors bju-
der in företag och allmän-
het till en festlig och stär-
kande cykeldag till förmån 
för Barncancerfonden på 
Klarälvsbanan i augusti. 
Startavgiften 100 kronor, går 
oavkortat till Barncancerfon-
den. 

- Det här 
absolut ingen 
tävling, det är 
tänkt som en 
lättsam mo-
tionsaktivitet 
och man väl-
jer själv om 
man vill cykla 
hela vägen 
från Munk-
fors till Karl-
stad, då fixar vi 
återtransport 
fram till 16.00 
från Karlstad 
till Munkfors. 
Väljer man 
att cykla valfri 
sträcka, cyklar 
man själv tillbaks eller fixar 
återtransporten i egen regi, 
säger Malin Eriksson, medlem 
i VAFF och som varit med att 
planera aktiviteten.
Från början var det hela tänkt 
att vara som en medlemsakti-
vitet i föreningen och där man 
skulle bjuda in andra företag 
och anställda att delta men 
när vi ändå arrangerar, tyckte 
vi att alla som vill hänga på 
för den goda sakens skull, ska 
kunna få göra det, fortsätter 
Malin.

En riktig familjedag, där 
man kan ta med sig matsäck 
och ha picknic efter sträckan. 
Har man mindre barn med 
sig, kanske man inte tänker sig 
cykla hela vägen till Karlstad. 
För andra kanske det blir en 
träning eller prövning inför 
Klarälvsloppet Sveriges längs-
ta rullskidlopp och ett unikt 
cykellopp – 90K på Klarälvsba-
nan, som arrangeras för andra 
gången i historien.

Från föreningen understryks 
att cyklisterna i ”Trampa för 
livet” helt och hållet åker på 
egen risk och under eget an-
svar och all dryck och förtäring 
tar var och en med sig själva. 
Det kommer inte finnas några 
utplacerade vätskekontroller. 
Så rikligt med dryck rekom-
menderas. Viktigt är också att 
man håller rent efter sig i na-

turen. 
Fina priser kommer att lot-

tas ut bland de som fullföljer 
hela sträckan och når Karlstad 
senast 16.00.

VAFF som är en förkortning 
av VoestAlpine FritidsFören-
ing, bildades i början 2016, 
efter ett förslag från styrelsen 
i voestalpine Precision Strip 
AB och har i dagsläget 303 
medlemmar. Det är en ekono-
misk förening som är öppen 
för samtliga anställda inom 
företaget och mer än 90 pro-
cent väljer att vara med, vilket 
visar att det är en uppskattad 
föreningssatsning.

Föreningen skall verka för 
ökad trivsel och sammanhåll-
ning bland medlemmarna ge-
nom att anordna 

fritidsaktiviteter inom om-
råden som hobby, teater, stu-
dier, familj och sport.

Sedan föreningsstarten har 
man hunnit med att arrangera 
en hel del aktiviteter för med-

lemmarna.
Det har bl.a. varit skidresor 

till fjällen, Stockholmsresa 
och tittat på kval till fotbolls-
VM, musikquiz- kvällar, räk-
kryssning på Vänern, gokart- 
turnering, Leos Lekland med 
barn och barnbarn, julshow i 
Munkfors med Pajaspatrullen, 
haft lag med till Vårruset, Karl-
stad Stadslopp, Tjurruset och 

Vasastafetten.
Det är med andra ord en ak-

tiv och påhittig förening. Ett 
föreningskoncept som kanske 
kan bana väg

för anställda i andra större 
företag, att starta liknande fö-
retagsföreningar.

- Nu hoppas vi på en fin cy-
keldag och att vi kan få in en 
summa pengar till Barncan-
cerfonden.

Anledningen till att vi valde 
att stötta just Barncancerfon-
den är att cancer tyvärr, är 
något de flesta kan relatera 
till. Vi känner nog alla någon 
som har drabbats, så det kän-
des som en viktig organisation 
att stötta. Barncancer är den 
vanligaste dödsorsaken i Sve-
rige för barn i åldern 1-14 år 
( källa: www.barncancerfon-
den.se) och det vill vi försöka 
hjälpa till att stoppa, berättar 
Sofia Fogelberg, voestalpine, 
även hon en av de arrange-
rande medlemmarna i fören-
ingen VAFF.

Trampa för livet 
på Klarälvsbanan med VAFF!

- Vi har haft missionshus i 
Loffstrand, Hara, Råda, Sol-
berg, Sälje och Skoga. Av 
dem är det bara missions-
husen i Solberg och Sälje 
som fortfarande är i försam-
lingens ägo, berättade Kjell 
Sundström.

Gemensamt programblad
Sedan tre månader tillbaka 
delar alltså Equmeniakyr-
kan och Filadelfiaförsam-
lingen Klarälvskyrkans 
lokaler och de båda för-
samlingarna ger även ut 
ett gemensamt program-
blad där kommande akti-
viteter presenteras. Höjd-
punkterna i programbladet 
för augusti-september är 
Filadelf iaförsamlingens 
100-årsjubileum komman-
de helg med samkväm och 
högtidsgudstjänst på pro-
grammet samt Ekshärads-
konferensen i Klarälvskyr-
kan som Equmeniakyrkan 
traditionsenligt arrangerar 
sedan många år tillbaka. I 
år hålls konferensen under 
fyra dagar i slutet av näst-
kommande vecka. Bland 
de medverkande på konfe-
rensen kan nämnas rikse-
vengelsist Anna-Carin Ab-
rahamsson från Göteborg, 
Filadelfiasångarna, Perne-
ströms, Lennart Larsson 
och Hultman Frykman & 
co. En ungdomssamling 
med familjen Monlars m.fl. 
på fredagskvällen står också 
på programmet.

Text och foto: 
Donald Brokvist

ÄR DU EN MAN I EN JOBBIG SITUATION?
RING KARLSTADS MANSJOUR

VI TAR DIG OCH DIN SITUATION PÅ ALLVAR

054 15 20 85

100 X 30
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SPORTEN
SPORTEN i Veckobladet: 
Vill Din förening synas i VB?  
Uppgifter om verksamheten kan lämnas till Per Fröjel  
på telefon 070-310 84 60 eller till per.frojel1@telia.com.

FOTBOLL
Division 2 Norra Götaland
EN PINNE FÖR NVFF I 
HÖSTSTARTEN

Nordvärmland FF fick nöja sig med 
en pinne i tvåans höststart, då laget 
tog emot Stenungsunds IF hemma på 
Lillängen. Matchen slutade oavgjord 1-1 
efter  0-1 i paus. Det var hemmalagets 
sjunde oavgjorda match av 15 möjliga 
och även om lagets tabelläge inte är 
direkt överhängande dåligt med risk för 
nedflyttning räcker det nog inte med fler 
oavgjorda matcher, utan nu är det segrar 
som räknas. Förstås lätt att säga, men 
läget är nog precis så i verkligheten.

Stenungsunds ledningsmål 0-1 kom 
efter 38 minuters spel och målgörare var 
Lord Olasuhene och Nordvärmlands kvit-
tering kom i den 55:e minuten på straff, 
inslagen av Fredrik Johannesson, som 
vanligt gôrsäker exekutor.
Tabell:
Trollhättan  15   12   3   0   46-11   39
Karlstad BK  15   11   3   1   44-14   36
Gauthiod  15   10   3   2   28-13   33
-----------------------------------------
Vänersborg 14     4   4   6   24-27   16
Nordvärmland 15     3   7   5   17-31   16
Torslanda  15     4   2   9   27-38   14
Skoftebyn  15     4   2   9   20-34   14
Hisingsbacka 15     3   4   8   19-32   13
Vårgårda  14     3   3   8   24-26   12
FBK Karlstad 15     2   2  11  20-31     8 

Division 5 östra
STOPP FÖR MUNKFORS

Norrstrands IF satte effektivt stopp 
för IFK Munkfors ambitioner att förlänga 
sin segersvit på  tre raka segrar efter 
avslutad våromgång och som räddade 
lagets insatser efter en medioker inled-
ning på vårspelet.

Matchen slutade 2-0 till Norrstrand 
efter 0-0 i paus och segern betecknades 
som rättvis.
Tabell:
Skoghall  14   8   4   2   33-15   28
Bråten  14   8   3   3   25-14   27
Nyedshov  14   7   4   3   45-19   25
Nordmark  14   8   1   5   28-22   25
Norrstrand  14   8   1   5   29-27   25
--------------------------------
Ölme 2  14   4   4   6   30-27   16
Munkfors  14   5   1   8   18-23   16
Råtorp  14   5   1   8   26-41   16
Immetorp  13   4   1   8   16-31   13
Rävåsen  14   1   0  13  16-51     3

Division 5 västra
STORSEGER FÖR NORD-
VÄRMLAND 2

Tabelltvåan Årjängs IF fick sig en 
rejäl omgång hemma på Tingevi då 
tredjeplacerade Nordvärmland FF 2 
kom på besök. Gästerna var det bättre 
laget och efter 0-3 i halvtid gick laget 
fram till seger med hela 1-6 innan det 
hela var över.

Målskyttar för NVFF var Ivan Navsev-
ski 2, Abbei Hable, Hamed Husseini, Ivar 
Hilmersson och Nenad Vukcevic.

Tabell:
Töcksfors  13   11   2   0   45-  1   35
Årjäng  13     8   1   4   35-35   25
Nordvärmland 2 13     6   3   4   36-23   21
Torsby  13     6   3   4   33-20   21
-------------------------------------------
Gillberga  13     0   1  12    9-52     1

Division 6 norra
SÖRBY IK MED PÅ BANAN 
IGEN

Bäckalunds IF har inte rosat markna-
den nämnvärt under våren och det gick 
inte speciellt bra heller i höstupptakten 
hemma mot Sörby IK. Som vann med 
klara 3-0, halvtid 1-0, efter mål av Ma-
thias Andersson, Gusten Westlund och 
Robert Holmström.

Segern var värdefull för Sörby, som 
nu åter fick häng på topplagen och sett 
till tabellsituationen väntar en intensiv 
slutstrid under hösten, en slutstrid där 
många lag är inblandade. 
Tabell:
Rinn  10   6   3   1   31-15   21
Viking  10   6   3   1   27-11   21
Edebäck-Uddeholm 10   6   2   2   33-17   20
Sörby  10   6   1   3   21-16   19
Lesjöfors    9   5   2   2   27-15   17
Sunne U  10   4   0   6   17-25   12
Emtarna    9   3   0   5   10-20     9
Västanvik 2  10   1   4   5   14-23     7
Ekshärad  10   1   3   6   12-27     6
Bäckalund  10   2   0   8     8-31     6 

INGET TRÄNARNAPP FÖR 
EKSHÄRADS BK

Precis innan VB-sporten tog semester 
kunde man i en annons i tidningen läsa 
att division 6-klubben Ekshärads BK 
sökte en ny tränare. Då serien startade 
hade EBK gjort klart med en ny tränare 
efter Mathias Nordström, men den nye 
tränaren blev endast några matcher 
gammal.

-Efter att han hade tappat förtroendet 
hos spelarna blev han sparkad, sa man 
från EBK: sida den gången.

Klubbens ordförande Joakim Lander 
bekräftar nu för VB-sporten att man ty-
värr inte hittat någon ny tränare.

-Vi kör vidare med trion Göran Skoog, 
Fredrik Larstorp och Malcolm du Puy, 
som inte alls var tänkta i den positionen, 
men som fick hoppa in i tränarrollerna i 
våras, säger Joakim Lander.

-Men vi har fortfarande förhoppningar 
om att kunna lösa tränarproblemet, till-
lägger Lander.

STORT PÅDRAG INFÖR 
STUNDANDE VINTER-
SÄSONG FÖR VÅRA 
ISHOCKEYLAG

Sedan en tid tillbaka har det varit 
hausse i olika  vintersporter –speciellt  
ishockey och innebandy – där våra båda 
hockeylag  IFK Munkfors och Viking HC 
varit mycket flitiga att se om sitt hus inför 
den seriestart som snart står för dörren. 
Viktigt att vara ute i tid för att förnya/
förstärka sina respektive lag tycks vara 
måttot.

VB-sporten har givetvis tagit del av 
och följt utvecklingen hos både IFK och 
Viking och rapporterade innan tidningen 
tog semester allt av vikt som hände inom 
de båda klubbarna division 2-klubbarna. 

Vi passar nu på att rapportera det 
viktigaste som hänt under VB-sportens 
semester och börjar med Munkfors.

Där skyttekungen och måltjuven Emil 
Sätterman, 28, valt att förlänga sitt 
kontrakt med klubben över säsongen 
2018/19 och ”Säppa” ingår därmed i den 
stora skara spelare som förlängt sina 
kontrakt med Munkfors.  Emil fick fjolårs-
säsongen delvis spolierad av skador och 
hoppas nu få vara fri från sådana besvär 
och verkligen få visa vad han går för. 
Trots alla bekymmer blev det trots allt 
21 (9+12) poäng på 14 grundseriemat-
cher plus 7 (3+4) poäng på 12 matcher 
i playoff/kvalsammanhang.

Från Slovakien hämtar Munkfors yt-
terligare en forward, Ivan Jakubik, 22, 
som så sent som förra säsongen gjorde 
nio matcher i HC Detva respektive HKM 
Zwolen, båda klubbarna spelar i Slova-
kiens högsta liga.

Viking HC gjorde helt nyligen ett riktigt 
ryck och kunde presentera hela fem ny-
förvärv!  Med amerikanen och målvakten 
Austyn Roudebush, 25, från Adrian 
College i USA och spel i ACHA-ligan i 
spetsen där nyförvärvet, som betecknas 
som mycket lovande, spelat de senaste 
fyra säsongerna.

 Tjeckiskt ursprung är det på Daniel 
Seniov, en 20-årig forward som Viking 
hämtat från spel i Tampa Bays Juniors 
i USA och som den senaste säsongen  
noterade hela 58  (19+39) poäng på 39 
matcher i USPHL-ligan

Från USA  och Valencia Flyers i 
WSHL kommer ytterligare en spelare 
med tjeckiskt ursprung, Daniel Klinecky, 
21 år gammal och back som den se-
naste säsongen spelat i Valencia Flyers, 
WSHL-ligan i USA. Uppges enligt elite-
prospects.com ha svarat för 51 (20+31) 
poäng på 51 matcher! 

Kewin Walker, 24, är back och 
kommer från Kanada. Är väl känd med 
Sverige efter att ha representerat IFK 
Strömsund, Kiruna AIF samt Åmåls SK 
de senaste säsongerna.

Så lite svenskt också och då handlar 
det om backen Robin Johansson, 28, 
som har Sunne IK som moderklubb, 
men som sen många år tillbaka spelat 
i division 1-klubbar  utanför Värmlands  
gränser, och Robin har under de fyra se-
naste säsongerna representerat Tranås 
AIF i division 1, och backförvärvet har så 
här långt gjort hela 364 matcher i division 
1-sammanhang! 

GABRIEL STRID VANN 
HAGFORSYRANS RULL-
SKIDTÄVLING

36 deltagare fanns på startlinjen då 
ett av Hagforsyrans tre delmoment –rull-

skidor 15 km från Uddeholm till Råda – 
avgjordes.  Gabriel Strid vann loppet och 
blev totalsegrare  efter en spännande 
slutstrid, där tvåan Andreas Blom fick se 
sig slagen med mindre än två sekunder!
H 18K: 1. Gabriel Strid 35,08,94;  
2.Adam Johansson 40,26,68;  3. Erik 
Lövgren 43,32,51.
D 18:  1. Maja Eriksson 42,05,64;  2. 
Hanna Fritz 42,06, 58;  3. Mathilda 
Evaldsson 42,08,27.
D 18K:  1. Camilla Parment 55,14,66.
H 18: Andreas Blom 35,10,34;  2. Al-
fred Nilsson 35,24,61;  3. Ludvig Berg 
38,08,03.
D 17:  1. Kerstin Näslund 48,07,00.
H 17:  1. Edvard Nilsson 38,10,18.
U 14:  1. Bosse Lövgren 19,11,45. 

Orientering
O-Ringen
Årets upplaga av världens största 
orienteringstävling, gick i Ångermanland 
med Örnsköldsvik som centralort. Bland 
löpare från Veckobladets utgivningsom-
råde så deltog åtta från IK Vikings OK 
och två från Lesjöfors SK hela veckan, 
utöver det gjorde några Vikingar enstaka 
etappstarter. Men O-Ringenveckan in-
leddes traditionsenligt med den stora 
ungdomsstafetten, där distriktslag och 
”landslag” tävlar mot varandra. Thea 
Svensson från IK Vikings OK sprang 
fjärdesträckan i ett av Värmlands två lag. 

Första och andra etappen gick i Dom-
sjö utanför Ö-vik med småklurig terräng 
med mycket hällmarker. Tredje och fjärde 
etappen gick i Backsjö norr om staden 
med magnifik utsikt och rena drömorien-
teringen. Riktig propaganda för sporten. 
Avslutningsetappen gick i terräng mer 
liknande den här i Värmland vid Skyttis 
motionsområde väster om staden.

Bäst lyckades Olle Vidman Lesjöfors 
som fick bära ny nummerlapp på jakt-
starte, han slutade totalt trettonde.  
Nedan deltagare (etapp-placeringar 
inom parantes)
H18 (168):  Tim Dalheimer,  Viking 100:e 
(135,73,128,116,107)
H21K2 (143): Jan Dalheimer, Viking 75:a 
(98,100,86,86,82)
H75 (64): Leif Lindh, Viking 20:e 
(27,31,19,11,49)
H45K1 (162): Kalle Dalheimer, Viking 
125:a (131,135,131,136,126)
H50K1 (135): Anders Jonsson, Viking 
25:a (13,16,31,70,21)
H50K1 (135): Matz Andersson, Lesjöfors 
38:a (23,41,85,47,17)
D45K2 (129): Tanja Dalheimer, Viking 
106:a (105,124,120,112,91)
D70M (31):  Marita Jansson, Viking 
(17,11,13, -, 7)
Svår2,5 (26): Per-Martin Svärd, Viking 
16:e (18,17,21,22,17)
H12K (24): Olle Vidman, Lesjöfors 13:e 
(12,10,9,21,12)

Thea Svensson och Kristina Kling-
néus sprang två etapper var och Stefan 
Söderström och Christer Söderström 
en etapp var.

Nästa år går tävlingen i Norrköpings-
trakten.
   

SPORTEN

FOTBOLL
Munkfors Arena

Herrar Div 5
Söndag 12/8 kl 16.30

IFK Munkfors 
–

Immetorps BK
Inträde 50 kr

FOTBOLL
Munkfors Arena

Damer Div 3
Lördag 11/8 kl 16.30

IFK Munkfors 
–

Råtorps IK
Inträde 40 kr

—

      FOTBOLL
Aurenaborgen, Ekshärad

Lördag 11/8 kl 14.00
P11

Ekshärads BK
Råda IK

    Höökborgen, Ekshärad
Söndag 12/8  kl 16.00

Ekshärads BK2
Deje IK

Aurenaborgen, Ekshärad
Måndag 13/8 kl 19.00

P13

Ekshärads BK
Ulvsby IF

—

—

OBS! Annonsstopp: TORSDAGAR kl 16.00 för alla annonser
Görsjövägen 2 C           
683 33  HAGFORS

Telefon 0563-616 66
Fax 0563-109 79

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Plusgiro 45 70 18-0
Swish 1230489690

”Största” 

annonsbladet i 

Klarälvdalen

utkommer varje onsdag 
och utges i drygt 13.600 ex.
över Munkfors- och Hagfors kommuner med 
Ekshärad, Stöllet, Likenäs och Lesjöfors.

Radannons 60:-
Tummen upp 60:-
Grattis 100:-
Dop/ Vigda/
”Guldbröllop” 250:-
Tack, uppv, odyl. 180:-
Föddaannons 180:-
Föddaannons m foto 200:-

Mottages 
ej per 

telefon.

Endast kon-
tantbetalning,

swish eller 
plusgiro. 

Vi  tar ej kort.

PRIVATANNONSER

Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde, 
Munkfors och Hagfors kommuner med Ekshärad, 

Stöllet, Likenäs, Lesjöfors och Olsäter. 

Har Ni oadresserad reklam, 
föreningsinformation,  

frågeformulär etc. 
som Ni vill ha utdelad?

Fax 0563-109 79
info@veckobladet.se  www.veckobladet.se

Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors

Ring 0563-618 99 
och tala med Patrik för
 information och priser
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Har Ni oadresserad reklam, 
föreningsinformation,  

frågeformulär etc. 
som Ni vill ha utdelad?

Fax 0563-109 79
info@veckobladet.se  www.veckobladet.se

Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors

Ring 0563-618 99 
och tala med Patrik för
 information och priser



PRIVATANNONSER. Ej per telefon!
Text och betalning oss tillhanda senast torsdag kl 16.00.

(OBS! Max 8 rader inkl rubrik och telefonrad)



Klipp ur och skicka 
in kupongen till 
Veckobladet
Görsjövägen 2C
683 33 Hagfors

Betalning kan ske 
kontant eller sättas 
in på vårt giro
Plusgiro: 
45 70 18-0
eller via swish
1230489690Om ni vill ha foto i retur, skicka med ett frankerat och adresserat kuvert.

Införd veckaFynd & Föreningsnytt 60:-

Föreningsnytt 

Säljes 

Köpes 

Övrigt

Uthyres/Önskas hyra

Tummen upp 60:-

Vi gratulerar 100:-

Ej uppvaktning
Tack (max 31 mm hög) 180:-

Föddaannons 180:-

Föddaannons 
med foto 200:-

Dop/Vigda 
”Guldbröllop” 250:-

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!):   Namn:   Tel:   

Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa samfund, näringslivsverksamhet, 
yrkesmässig försäljning eller service, ej heller försäljning av djur!

RUBRIK:  ....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

TEL.NR:  .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

        Plusgiro                            

kr

        Bifogar                            

kr

        Swish               

kr

Viking HCs hockeysommarfys

Viking HCs hockeysommarfys i samarbete med Hagfors 
kommuns feriearbetare lockade nästan 20 grabbar under en 
vecka i sommar. Det var mycket uppskattat och en utmärkt 
start på sommarlovet.

Gissa om glädjen var stor när en viss Victor Ejdsell dök 
upp sista dagen och tränade tillsammans med grabbarna. 

Victor fick äran att avsluta lägret med att dela ut diplom, 
givetvis signerade av Victor Ejdsell.

Viking HC

Att göra affärer utan att 
annonsera är som att stå i 
mörkret och blinka åt en 
flicka. Du vet vad du gör, 
men det gör ingen annan.

Stewart H Britt

Tel. 0563-616 66 • Fax 0563-109 79
info@veckobladet.se

Öppet mån 08.00-12.00, tis 8.00-16.00, 
ons 08.00-12.00, 13.00-16.00, tor 08.00-16.00, fre 08.00-15.00



Behöver du
PRESENTATIONSMATERIAL

såsom trottoarpratarställ, roll up, beachflagga, 
led-ljustavlor, plåtskyltar m.m., m.m.?

Vänd Dig till oss!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors  •  Tel. 0563-618 99
info@veckobladet.se  •  www.veckobladet.se

Wind sign 50x70 cm 1890:- Delux sign
50x70 cm

2290:-
Easy sign

50x70 cm

1490:-

Alla ställ finns 
även i storlek 

70x100 cm.

Ring för pris!

Roll up standard

1295:-
Vi har även 

Beachflaggor 
samt  Skyltar 

i olika material.
Ring för info

OBS! Moms tillkommer.



VB-SPORTEXTRA
Karateläger i Hagfors
SUCCÉ  MED MÅNGA 
LÅNGVÄGA DELTAGARE
Hagfors Karateklubb har under sommaren stått 
som värdar för ett karateläger, där Sensei John 
Mullin, 8 Dan (=grad av svart bälte) gästade Hag-
fors. Mullin bor och verkar i New York och han är 
ordförande för den världsomspännande karateor-
ganisationen WTKO. Har tränat sedan unga år och 
är mycket skicklig i sitt karateutövande. Reser runt 
i världen och håller träningsläger för att inspirera 
och instruera hur man tar sin karate till nästa nivå.

Inbjuden av Hagfors Karateklubb tackade Mullin ja till att hålla 
ett läger och hans biodlarintresse bidrog i viss mån till att det blev 
Hagfors för Mullin. Hagforsklubbens ordförande och tränare är 
Francesca Charlton, som till vardags är biodlare och ett tillfälle 
således för Mullin att kombinera karate med nya lärdomar om 
biodling hos Francesca Charlton!

Öppet för alla
Lägret i Hagfors var öppet för alla karateutövare oavsett bältes-
grad. Ordföranden i Hagforsklubben Francesca Charlton hade 
en idé om att göra lägret till något extra där det till skillnad från 
andra läger – förutom praktisk träning – även skulle finnas en 
teoridel med möjligheter att bolla frågor med kunnige Sensei 
Mullin. Som kunnig och skickligt tränad i laido – en kampsport 
som utövas med svärd – även skulle kunna ge möjligheter till un-
dervisning i detta.  

Sensei Mullin har genomgång i karate.

Praktisk karate-
träning mellan 
Malin Bäckebo 
från Avesta t v 
och Ninni Envik 
från Hagfors t h. 

Forts. från fram 

Sunnemoon...
bra band som aldrig får den 

uppmärksamhet de förtjänar 
bara för att livemusik inte ligger 
“rätt i tiden” eller vad det beror 
på. Vi vill presentera den här 
konstformen som livemusik 
faktiskt är med det som vi tycker 
är mest intressant just nu.

Bland de bokade banden hittar 
vi många speciella namn som bl.a 
A Hawk And A Hacksaw som 
är på turné i Sverige men som 
härstammar från New Mexiko 
i USA. Det är en duo med fiol 
och dragspel och trummor som 
spelar någon form av muterad 
folkmusik, en blandning av 
stilar som är unik för bandet och 
som ofta får publiken att studsa 
omkring. Enmansorkestern 
MAG, eller Magdalena Ågren 
som hon egentligen heter är också 

något unikt som presenteras på 
festivalen. Hon bygger upp sin 
musik med hjälp av looppedaler 
och trummaskiner och spelar 
både trombon och sjunger i 
megafon, något som verkligen 
måste upplevas i första hand!  

- Detta är oerhört kreativa 
människor som vågar sticka ut 
och som lyckas göra sin grej 
vilket vi vill lyfta fram. Apropå 
kreativa människor kommer 
gänget från Innan Luften Går 
Ur att bidra med någon form av 
installation under festivalen. 
- Vi vill återuppliva den gamla 
folkparkskulturen när hela 
bygden träffades och gjorde saker 
tillsammans, det var inte så länge 
sen som man kanske tror, eller så 
börjar jag bli gammal, skrattar 
han. 

De band som står för 70-tals 
soundet är bl.a. John Moose där 
medlemmarna härstammar från 
Sunnemo och Hagfors. Thomas 

E Frank, som gästat Drag i 
Blinkenberg två gånger som 
gitarrist/sångare i Den Stora Vilan, 
kommer med sitt soloprojekt. Det 
band som är mest rock ´n roll är 
relativt nystartade Big Kizz där 
trummisen Axel Sjöberg tidigare 
spelade i Graveyard. Ett annat 
guldkorn är Melody Fields som 
verkligen förvaltar soundet från 
60-talets frihetsälskande musik. 

- Det här är en magisk line-
up och vi bara längtar till att 
festivalen ska dra igång, det går 
inte att välja någon favorit här, 
jag skulle vilja berätta om alla 
band om det gick, man får bara 
hoppas att man hinner se något 
själv, säger Christian, det brukar 
vara en del att göra så det är sällan 
man hinner njuta själv men det är 
bara så det är. Christian berättar 
också att det blir barnaktiviteter. 

Sunnemoon är en nystartad 
förening som driver festivalen 
helt organiserad av ideella krafter, 

samt med hjälp av sponsorer på 
mestadels lokal nivå. 

Viktigast av allt är dock alla 
band och privatpersoner som 
ställer upp med grejer och tid, 
som vill hjälpa till och som tycker 
att detta är en kul idé. Föreningen 
Sunnemo Folkets Park och 
befolkningen i övrigt häromkring 
har varit positiv från första början 
och det känns ju också väldigt 
bra. 

Christian avslutar med att hälsa 
alla välkomna.       John Dudenäs
 Se annons.



Svenska för invandrare (SFI)
Swedish for immigrants

geijerskolan.se/sfi

السويدية للمهاجرين
Ansök via munkfors.se

Frågor om utbildningen: mejla till sfi@geijerskolan.se

geijerskolan.se
0552-302 50

* Konstlinje
* Allmän kurs Musik
* Allmän kurs Måleri
* Balans och inspiration
* Litteratur- och skrivarlinje
* Humanistisk-samhällsvetenskaplig linje

Ansökan snarast – men senast 10 augusti.  
Löpande antagning. (Reservation för fulltecknade kurser)

Sök höstens kurser!

Karl.Leino@slutagrav.se   070-371 28 48

Vi gör allt inom byggnation på bästa sätt.
Tveka inte på att ringa oss för offert.

Självklart jobbar vi med rotavdrag.

      Kontakta:    Jimmy Persson     070-242 65 36

Här gör vi härliga trycksaker!
Tex: Snygga programblad, böcker, tidningar
(med fyrkantsrygg)

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

Vitt tryck på svart papper!
Läckert på tex menyer, inbjudningskort ...

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Lack som effektfärg eller tillägg 
ger ett exklusivt och professionellt utseende

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Affischer i alla storlekar 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Visitkort fakturor, kvittenser o dyl som 
ditt företag behöver fixar vi 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Tackkort inklusive kuvert 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

Etiketter 
i valfri storlek 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

I vår 
produktionsprinter 

kan vi skriva ut även 
små kvantiteter av 

KUVERT 
Allt efter dina behov

Kuvert i alla storlekar 

Bla Nytt unikt format 33x70 cm
(som gamla filmaffischer)

Såklart 
även

A3
A4
50x70
70x100
... som du 
önskar

Tack för all 
uppvaktning på 
min student

Angelica

100x47

47x55

100x55 100x60

Vi gratulerarVi gratulerar

EMILIA NILSSON
i Ekshärad, fyller 14 
år den 11 augusti. 
Ett stort grattis och 
många kramar från 
mormor o morfar.

HUGO NORBERG
Vi gratulerar Hugo 
Norberg från Mun-
kerud som fyllde 10 
år den 4 aug. Grattis-
kramar från mormor 
o Bosse.

WILMA RYBECK
Grattis i efterskott 
till Wilma Rybeck i 
Munkfors, som har 
fyllt 2 år. Hipp hipp 
hurra för Wilma öns-
kar Albin, mamma 
& pappa, mormor 
& morfar, farmor & 
farfar, Lena & Kåke. Vi älskar dig!

EMILIO RÖNNBACKE
Vi vill gratulera vår 
gladaste Emilio som 
fyller 2 år den 8 au-
gusti. Det ska så-
klart firas med tårta 
och paket. Många 
grattiskramar öns-
kar mamma, pappa och hela tjocka 
släkten.

Vi gratulerarVi gratulerar

EMILIA NILSSON
i Ekshärad, fyller 14 
år den 11 augusti. 
Ett stort grattis och 
många kramar från 
mormor o morfar.

HUGO NORBERG
Vi gratulerar Hugo 
Norberg från Mun-
kerud som fyllde 10 
år den 4 aug. Grattis-
kramar från mormor 
o Bosse.

WILMA RYBECK
Grattis i efterskott 
till Wilma Rybeck i 
Munkfors, som har 
fyllt 2 år. Hipp hipp 
hurra för Wilma öns-
kar Albin, mamma 
& pappa, mormor 
& morfar, farmor & 
farfar, Lena & Kåke. Vi älskar dig!

EMILIO RÖNNBACKE
Vi vill gratulera vår 
gladaste Emilio som 
fyller 2 år den 8 au-
gusti. Det ska så-
klart firas med tårta 
och paket. Många 
grattiskramar öns-
kar mamma, pappa och hela tjocka 
släkten.

Lägret blev en succé
Även om antalet anmälda deltagare i semestertider inte nådde 
upp till det antal som arrangerande Hagfors Karateklubb hade 
siktat på, lockade det till sig många långväga deltagare och på 
plats fanns deltagare från bl a  Sundsvall och Karlskrona och det 
fanns deltagare ända från Kristiansand i Norge.

-Alla deltagarna kunde efter tre dagars intensiv träning konsta-
tera att lägret varit fantastiskt givande, säger Eva Qvarnström i 
ett pressmeddelande.

-Mullin själv mycket nöjd och glad över det fina mottagande han 
fick och troligtvis är han tillbaka i Hagfors senare under hösten, 
avslutar Eva Qvarnström.

TEXT: PER FRÖJEL       FOTO: EVA QVARNSTRÖM

Sensei Mullin t v 
tillsammans med en 
av lägerdeltagarna 
Albin Andersson t h. 

HAGFORSVALSEN
I denna Hagforsvals
med många gamla minnen i
där minns man Sven Hylén
som gjorde denna melodi.
I dessa toner finns det glimtar att få
av bruket och det arbetsliv som 
fanns i bygden då.
Om du har fantasi
så kan du höra forsens sång,
då den var vild och fri
och inte hade något tvång.
Ja det var längesedan allt det där var
men ”verket” byggdes där och ännu 
ligger det ju kvar (?).
Hagforsvalsen kan vårt sinne tjusa
Värmullsvågor brusa
i varenda ton man hör.

Lyssnar du så hör du smeder hamra
verkets valsar slamra,
nu som förr.
Ifrån Värmullsåsen kan man ana
timrets forna bana
Uvån var dess vattenväg.
Hagfors Järnverk ser du ifrån ovan
det som varit pulsen i vår bygd.
Dra i bälgen du som kan, speleman
gläd dig åt musik du fann speleman.
Från vår bygd har mången
fått sin start i sången
och musiken lever än.
Här från orten kommer mången 
artist
och på nya ”stjärnor” har vi ej brist
hela härligheten, musikaliteten, 
finns.

Text: Dorthy Lindberg
(efter musik av Sven Hylén)

Kika gärna in på vår hemsida

www.veckobladet.se
där visar vi mycket av vad vi kan erbjuda



SOPPLUNCH
i Blinkenbergskyrkan 

Fredagar kl. 12.30-13.30

Vi gratulerarVi gratulerar

EMILIA NILSSON
i Ekshärad, fyller 14 
år den 11 augusti. 
Ett stort grattis och 
många kramar från 
mormor o morfar.

HUGO NORBERG
Vi gratulerar Hugo 
Norberg från Mun-
kerud som fyllde 10 
år den 4 aug. Grattis-
kramar från mormor 
o Bosse.

WILMA RYBECK
Grattis i efterskott 
till Wilma Rybeck i 
Munkfors, som har 
fyllt 2 år. Hipp hipp 
hurra för Wilma öns-
kar Albin, mamma 
& pappa, mormor 
& morfar, farmor & 
farfar, Lena & Kåke. Vi älskar dig!

EMILIO RÖNNBACKE
Vi vill gratulera vår 
gladaste Emilio som 
fyller 2 år den 8 au-
gusti. Det ska så-
klart firas med tårta 
och paket. Många 
grattiskramar öns-
kar mamma, pappa och hela tjocka 
släkten.

RESTAURANG INDIANEN

Vi serverar 
grötfrukost 60:- 
vard. 8.30-10.15

EKSHÄRAD

LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 85:- 

Pensionär 75:- Hämtlåda 75:-
Lör-Sön 95:-

Pensionär 85:- Hämtlåda 85:-

Alternativa 
rätter finns 
varje dag

Fullst. rättigheter

BUFFÉ & 
A LA CARTE  
öppet 11-15
alla dagar

Med res. för ev. ändringar

Ons 8/8 Baconlindad köttfärslimpa serveras med 

kokt potatis och champinjonsås

Tors 9/8 Viltskavsgryta serveras med kokt potatis 

eller ris

Fre 10/8 Schnitzel serveras med potatisgratäng

Lör 11/8 Kycklinggryta med ris

Sön 12/8 Fläskkotletter serveras med kokt potatis, 

varma grönsaker och gelé

Mån 13/8 Smörstekt torsk serveras med kokt potatis 

och kall räkröra

Tis 14/8 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 15/8 Krämig köttgryta med rosmarin och 

 grädde, serveras med potatis eller ris

  0563-406 22

 
Torsdag 9/8 kl. 11.00-15.00 

KOLBULLAR
80:- inkl. smör, bröd, dryck, kaffe 
och kaka        Hämtlådor 70:-     

Förbeställ gärna hämtlådor från kl 9.00
Hemb.gården öppen vard. 10.00-16.00
Tel. 0563-257 55     Välkomna!

Entré 100:-. 18 år leg. kontroll
www.hotellmonica.se 

HAGFORS 0563-156 50

Terasskväll
Fredag 10/8  22-02

NICE INN Gatukök 0563-147 70
Vi har NATTÖPPET

Fredag 10 augusti till kl 03.00

10-11/8 Sunnemo Folkets Park
Big Kizz (Gbg)  Thomas E Frank (Gbg)

Melody Fields (Gbg)  A Hawk & A 
Hacksaw (USA)  John Moose (Smo)

We are Wood (Gbg)  MAG (Gbg)
DJ:s  Anna A, Christian P, Jesper & Anna
                 Innan luften går ur

sunnemoonfestival
Biljetter säljes 

via Tickster
& vid entrén

För lunchmeny:
www.brukshotellet.nu

eller Facebook.

caterobokningar@
brukshotellet.nu

0563-103 30

I Veckobladet nästa vecka

TEMA SKOLSTART
Visst har du 

också något 

erbjudande 

Boka din annons 
senast torsdag 9/8

kl 16.00

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se

PIZZERIA PUB

Fullständiga rättigheter
RING FÖR UTKÖRNING   

(Det går även bra att betala med kort)

LUNCHBUFFÉ vard 11-14
Pris 90:- Pensionär 80:-

Inkl salladsbuffé, bröd, smör, dryck o kaffe
Hämtlåda 80:- inkl. sallad, bröd o smör

Köpmangatan 4 • HAGFORS
Tel. 0563-120 60

 Gilla oss           
för mer info

Välkommen!

Helgens tips 
Filé Oscar  159:-

Inkl en stor stark, alt. alkoholfritt

Tors  Pannbiff m löksky
9/8 Gulaschsoppa, pannkaka o tillbehör
Fre Noisette Black & White 
10/8 Pizzabuffé
Mån Strömming m mos
13/8 Kebab med stekt potatis o kebabsås
Tis	 Stekt	fläsk	m	stuv.	morötter/raggmunk
14/8  Kycklingwok m sötsursås
Ons	 Rödspätta	m	rem-sås	o	kokt	potatis
15/8 Pasta Napolitana m creme fraiche



 Torsby Hagfors Arlanda
 06.05 06.40 07.30
 16.30 17.00 17.50 
 Arlanda Hagfors  Torsby 
 08.50 09.50 10.10 
 18.15 19.05  19.35

Tidtabell
måndag - fredag

Tur och retur

två gånger varje vardag
Torsby - Hagfors - Arlanda
 
Vi kör i gång som vanligt igen efter 
sommaruppehållet fr. o m. måndag 
den 13 augusti. Välkommen!

595:- 
från 

enkel resa
Incheckning
25 min. innan 
avresa från
Torsby och

Hagfors

Boka på
direktflyg.com 

eller 
0770-790 700

072-706 87 78
Abborrtorp, 683 91 Hagfors

Trädgårdsarbete
Hushållsnära tjänster

FALKS AUDIO VIDEO
HAGFORS

Kyrkogatan 4 • Tel. 0563-611 25
Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-13

audiovideo.se alltid öppet

Boka din 
personliga 
IT-tekniker 
hos oss!
50% rabatt 

med RUT-avdrag

TYSK HANTVERKARE
Fasad, snickeri, puts- och mål-
ningsarbeten, tak- och plåtarbe-
ten även till- & nybyggnationer 

0768-16 03 79
F-skattsedel ROT-avdrag

… och 

mycket 

mer!

Franks Måleri & Bygg
i Uddeholm

Hantverkare med tysk utbildning

Tapetsering, målning, 
kakel, klinker

Alla typer av golvläggning
0738-22 42 43

F-skattsedel Rot-avdrag

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

60:-/annons OBS! Mottages EJ per 
telefon! Endast kontant betalning!

FYND & FÖRENINGSNYTT
OBS! Gäller EJ för näringslivs-
verksamhet, djurförsäljning, 

yrkesmässig försäljning eller service.
Fyll i kupongen på annan plats i tidningen. Skall vara oss tillhanda senast torsdag kl 16.00.  OBS! Vi löser ej ut underfrankerade brev!

SÄLJES

FÖRENINGSNYTT UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
FÖR DEN LYCKADE FESTEN
har vi den fullt utrustade festlokalen.
Ring 0563-257 55 
Hagfors Hembygdsförening
********************************************
LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser, 
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo 
Folkets Hus och Park
Tel. 0563-920 32
********************************************
ÖNSKAS HYRA: LÄGENHET eller HUS
4 rum o kök + 2 toaletter, centralt i 
Hagfors. Om lägenhet önskas på första 
våningen. Önskar flytta in 29 sept. Ett par 
som jobbar på Vårdcentralen.
Tel. +47 98628262
********************************************
UTHYRES MUNKFORS
Etta med liten veranda och uteplats. 
Ledig omgående. Hyra 3.060:-/mån.
Ring 0733-10 01 08 för visning eller 
mer info
********************************************
UTHYRES MUNKFORS
Radhus 3 r.o.k. 80 m2 + källare 40 m2. 
Egen gräsmatta. Varmhyra 6.900:-/mån. 
Ej bet.anmärkn. Ledig 1 november. Cen-
tralt i Munkfors.
Tel. 070-530 73 26
********************************************

PRO MUNKFORS
Kom ihåg trivseldagen i Ransäter onsdag 
15 aug kl 11.00-17.00. Tel. 070-5129579, 
070-8551492. Anmälan är bindande. 
Välkomna!
********************************************
SPF SENIORERNA 
HAGFORS-UDDEHOLM
Månadsmöte tisdagen den 14 augusti 
kl 14.00. Utfrågning av representanter 
för de politiska partierna i kommunen 
inför valet. Kaffe. Lotteri. Samarr: Vux-
enskolan.
********************************************
RÅDA PRO
För anmälan, information och frågor till 
trivselfesten i Ransäter den 15 augusti, 
ring 070-3931021.
********************************************
DHR BROSTUGAN ÖPPETTIDER:
Måndag-torsdag 08.00-16.00, lunch-
stängt 12.30-13.30. Fredagar 08.00-
12.00. Kondoleanser kan lämnas direkt 
på Brostugan eller via telefon 0563-
61675. Välkomna!
********************************************
MJÖNÄS BOGERUDS 
ÄLGJAKTSOMRÅDE
Årsmöte hålls 23/8 kl 19.00 hos Rolf 
Hallberg, Bogerud. Sedvanliga årsmö-
tesärenden. Licensområdesändring. 
Välkomna!
********************************************
LOPPIS
på Edebäcks bygdegård 10-11/8 10-16. 
Välkomna! Styrelsen.
********************************************

FIN LÄGENHET I SÄTTRA
1 r.o.k., 39 kvm, hyra 2.164:-/mån. Nyre-
nov. badrumsgolv, kabeltv ingår. Säljes 
till högstbjudande.
Tel. 073-034 49 43
********************************************
2 R.O.K.
47 m2, Blinkenbergsvägen, Hagfors. 1:a 
våningen. Hyra ca 2.500:-. Pris 95.000:- 
eller högstbjudande.
Tel. 072-736 67 37
********************************************

MUNKFORS JAKT & 
SPORTSKYTTEKLUBB
Klubbmästerskap lördagen den 11 aug. 
Samling vid älgbanan klockan 10.00. Tel. 
073-8030412
********************************************
EKSHÄRADSBYGD. KVINNOR Resa 
Stockh 14-16/9, musikalen ”Så som i 
Himmelen”/middag Oscarsteat., Lasse 
Åbergs mus./lunch, Långh. Mus./mat på 
Värdshuset. 2 n (del i dubbelr) Hot Hay-
market. 3.500:- (tillägg enkelr 1.350:-). 
Resan fullteckn., ring för ev återbudspl. 
o info, 073-0213909 Birgitta K.
********************************************
MEDLEMMAR I DHR HAGFORS-
MUNKFORS-FILIPSTAD
Glöm ej anmäla Er till länsträffen lörda-
gen den 15 aug. Brukshotellet, Hagfors.
Tel. 0563-616 75

1 dag Syfestivalen, Sthlm

27/10 ... 695 kr Buss och 
entré
Buss avgår från Ekshärad 
via Hagfors och Munkfors

www.jonssonsbuss.se

GÅRDSLOPPIS
i Lisstugan, Backa
Sön 12 aug 10-16

Vi säljer tre generationers 
samlande i lador

Hästkärra, gräsklippare och 
potatislådor, Blå blom och 

mässing, mjölkflaskor, forsbåt 
och gamla fönster, lampor, 

kökssoffor, snöblad och 
lastbilsdäck. Massor med bra 

prylar av bra kvalitet.
Swish och kontant

Ponnyridning och fika finns också
Varmt välkomna!

Mikael Davidssons 
Minnesfond

Ett stipendium ska delas ut till en 
spelare från Hagfors Innebandy-
sällskaps A- eller J-trupp. 
Vill ni vara med och stödja denna 
fond? Penninggåvor eller kondo-
leanser sätts in på Handelsban-
kens bankgiro: 701-3501.

Fam. Davidsson       HIBS        
Handelsbanken

Innan du säger något, tänk efter 
hur du skulle känna om någon sa 
det till dig.



Klimat- och miljödagen
Ransäters hembygdsgård, 18/8, kl 10-14

Kom förbi och delta i Munkfors kommuns klimat- 
och miljödag lördag 18 augusti klockan 10.00-14.00 
vid Ransäters hembygdsgård. Vi bjuder på en riktig 
familjedag med bland annat musikteater och 
experiment. Självklart bjuder vi alla på fika!

Håll utkik på munkfors.se för mer information samt 
exakta tider. Delar ur programmet: 

• Experimentera med raketer och mat
Karlstad Makers har stationer där barn och vuxna får 
prova på att experimentera på stationerna ”Raket och flyg” 
och ”Hur sur är maten?”

• Baka bröd i bakarstugan
Prova på att baka bröd som förr i tiden i hembygdsgårdens 
bakarstuga.

• Familjeföreställning ”Är du inte riktigt jordklok?” 
En rolig musikteater för hela familjen 
med Bova och Bove, om hur vi tar
hand om jorden vi alla bor på. 
Av och med Alexandra och Gustav 
Larson/Kultursprutan musik och teater.

Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

FÖR HELA FAMILJEN

HAGFORS
YRAN

HAGFORS
YRAN

I HAGFORS KOMMUN

TACK
till dig som gjorde  
Hagforsyran 2018 

till en folkfest 
att minnas! 

Hagfors kommun och våra samarbetspartners
Uddeholms AB
Jönssons Buss
Lions Hagfors 

RC-Sport och design
Textåbild/Veckobladet

  Fastighetsbyrån Köpmangatan 6  683 30 HAGFORS  0563-505 00   www.fastighetsbyran.se/hagfors 

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Är du i köp eller säljtankar?
Välkommen in till oss på Fastighetsbyrån så hjälper vi dig!

Rebecca, Hans och Julie

Utgångspris 350 000 kr
Rum 2 rum, varav 1-2 sovrum
Boarea 65 kvm Tomt 3 210 kvm
Visning Ring för tidbokning!
Mäklare Rebecca Mellquist 070-5269025

Lakene
Oxängen 11

Utgångspris 370 000 kr
Rum 4 rum, varav 1-3 sovrum
Boarea 65 kvm Tomt 724 kvm
Visning Ring för tidbokning!
Mäklare Julie Henriksson 0705269062

Lakene
Sjöändan 52

Utgångspris 650 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 60 kvm Tomt 1 880 kvm
Visning Ring för tidbokning!
Mäklare Hans Mellquist 070-5269015

Ena
Höjden
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