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”Största” 

annonsbladet i 

Klarälvdalen

Forts. inne i tidningen

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

Uvedsvägen 7, HAGFORS • 0563-104 11 www.grasbergsbil.se

GRÄSBERGS BIL 
I HAGFORS AB

Gilla oss på

Välkommen till Hagfors mest kompletta bilverkstad! Vi fixar ALLT på din bil! 
• Servar och reparerar nästan 

alla fabrikat även husbilar

• Komplett däckservice inkl. 
däckhotell

• Reparerar försäkringsskador

• Bilglas inkl. stenskottsreparation

• Avtal med bl.a. 

alkolås/alkoholtestare
Vi servar/kalibrerar

AUTOMAT-
LÅDE-

SERVICE
inkl. sköljning samt 
byte ALL olja i hela 

systemet, även DSG.

Motor-
optimering/
chiptrimning
i samarbete med med 

AS Motorteknik

Prisex VW/AUDI 2,0 
TDi 140/170 hk

3.995:-

• Avfettning • Handtvätt
• Invändig dammsugning

BILTVÄTT
399:-

Succén 
fortsätter

Hagfors IF:s mångårige sportchef 
Hans-Göran Lundquist har tackat för sig

I somras tog Hans-Göran Lundquist beslutet att efter elva fram-
gångsrika år sluta som sportchef i daminnebandyföreningen 
Hagfors IF.
- Innebandyn har varit mitt liv under de här åren men det känns 
ändå rätt att lämna över ansvaret till någon annan nu, säger han 
när Veckobladet träffar honom för en intervju i hans hem på Vil-
lavägen i Hagfors.

Innebandyn har varit mitt liv under de här 
åren men det känns ändå rätt att lämna över 
ansvaret till någon annan nu, sade Hif:s av-
gående sportchef Hans-Göran Lundquist när 
han tog emot Veckobladet i sitt hem på Villa-
vägen i Hagfors.

Hagfors IF:s avgående sportchef Hans-Göran 
Lundquist har genom det stora kontaktnät han 
skaffat sig runt om i innebandysverige genom 
åren betytt oerhört mycket för daminneban-



Ett varmt tack 
för all kärlek och omtanke ni 

visat oss i vår stora sorg 
när vår älskade Mamma, 

Mormor, Farmor, Svärmor
Greta Prånge lämnat oss.

Anette, Per-Arne med familjer

 

Onsdagar 19.00   
Inspiration/Undervisning
Plats: Brostugan, Hagfors
Välkomna!

CENTRUMKYRKAN

www.centrumkyrkan-hagfors.se

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

MUNKFORS

PUBAFTON
fredag 12 okt.
kl 18.00 i lokalen, 
för alla pensionärer.
Vi spelar skivor med musik 
från vår ungdomstid m.m.
Försäljning av korv o bröd.
Önskad dryck medtages!
Anmälan senast 8 okt.
till tel. 0563-52110,
076-294 98 01
Alla pensionärer välkomna!
Ta med ett gott humör och 
glada historier!

  
Mer info: Församlingsexp 054-87 00 55. Mån, tis, tors kl 9.00-12.00, 13.00-15.30. 
Ons kl 13.00-15.30. Fre kl 9.00-12.00. 
Besökstid: Skivedsleden 15, Forshaga: Tis och fre 10.00-12.00. Ons kl 13.00-15.00. 
Kyrkogatan 4, Munkfors: Tis kl 10.00-12.00, fre 10.00-12.00 
För kyrkogårdsärenden ring Kyrkogårdsförvaltningen 054-87 00 54. Tel tid; Mån, 
Tis, Tors, Fre 9.00-12.00. Svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors. 
Facebook: @forshagamunkforsforsamling  Instagram: @svkyforshagamunkfors

HAGFORS PASTORAT
Hagfors
Sön 7/10 kl 11.00 Psalmgudstjänst - möt Lina Sandell i ord och ton, 
Mia Brodin, kyrkkaffe.
Norra Råda
Sön 7/10 kl 16.00 Psalmgudstjänst - möt Lina Sandell i ord och ton, 
Mia Brodin.
Sunnemo
Ons 10/10 kl 10.30 Onsdagscafé i församlingshemmet, Psalmtoppen.
Se också vår hemsida www.svenskakyrkan.se/hagfors
Följ oss på Facebook under Hagfors pastorat

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Tors 4/10 kl 12.00 Sopplunch för daglediga serveras i församlings-
hemmet 40:-
Sön 7/10 kl 11.00 Högmässogudstjänst i S:t Olavs kapell, A Rådström.
Sön 7/10 kl 17.00 ”Från Villa Villekulla till Mattisborgen” 
Konsert med Ekshärads kyrkokör.
Ons 10/10 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.

FORSHAGA-MUNKFORS FÖRSAMLING                                       
Munkfors
Tors 4/10 kl 10.00 Andakt, trygghetsboendet.
Kl 14.30 Eftermiddagskaffe, församlingshemmet.
Tis 9/10 kl 9.30 Möracafé, Retro Musicband, församlingshemmet.
Ons 10/10 kl 12.00 Sopplunch, församlingshemmet.
Kl 15.00 Mjukgympa, församlingshemmet.
Ransäter
Sön 7/10 kl 11.00 Gudstjänst Robert Axelsson.
Nedre Ullerud/Deje
Sön 7/10 kl 14.00 Små och stora-gudstjänst, Kajs-Mari Engström, 
församlingshemmet.
Tis 9/10 kl 10.00 Våffelcafé, församlingshemmet (Kulturhuset).
Kl 14.00 Språkcafé, församlingshemmet (Kulturhuset).
Kl 15.00 Stickcafé, Café Höjda i Deje.
Kl 17.30  Små och stora-gudstjänst, bibelutdelning, Per Mathisen, 
Knatte-, barn- och juniorkören medverkar.
Övre Ullerud
Sön 7/10 kl 18.00 Gudstjänst, Robert Axelsson.
Forshaga
Sön 7/10 kl 11.00 Mässa, Kajs-Mari Engström, sång Linda 
Pettersson.
Mån 8/10 kl 16.00 Stickcafé, församlingshemmet.
Kl 17.30 Mjukgympa, församlingshemmet, sporthall.
Tis 9/10 kl 9.30 Frukostklubben, MÖR spelar och sjunger, 
församlingshemmet.
Ons 10/10 kl 18.30 Yin yoga m. instruktör, Per Mathisen, 
sporthallen
19.30 Introduktion sedan 20.00 Meditation, Per Mathisen.
Med reservation för ändringar.

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

 forts.

i Munkfors 
församlingshem
Sön 7 okt kl 18.00

”Lindbergarna” med Nenne 
samt Roland Jansson m.fl.

Mycket sång, musik och tal
Alla är välkomna!

Arr: Pingstförsamlingen

Cafékväll

Klarälvskyrkan Ekshärad
Ons 3 okt kl 18.30 Samtal om 
kristen tro.
Sön 7 okt kl 15.00 Lisbeth Fre-
driksson, Forshaga spelar, sjunger 
och talar. Servering.

Gräs Missionshus
Lör 6/10 kl 19.00 Lördagskväll med 
Henrik Olsson.
Mån 8/10 kl 19.30 Stugmöte hos 
Britt Strömgren.



 
  

    GATLOPPET 
  

Lördag 6 oktober kl 09.30-14.00 
Torget, Hagfors 

 

3 vinnare får spendera 10 000 kr i 

Köpmannaföreningens butiker samma dag. 
 

Alla med en lott kan handla i butikerna och få unika 
erbjudanden som gäller endast den 6 oktober.  

Så kom ihåg att spara lotten! 
 

Lotter finns att köpa i butikerna  
eller hos IK Viking Fotboll.  

 

 

GATLOPPET 2018
är ett samarbete mellan

Hagfors Event
och

Hagfors Köpmannaförening

GATLOPPET 6/10
HAGFORS BUTIKER HAR 

EXTRAÖPPET 10.00-15.00
Avvikelser kan förekomma!

ALLA MED LOTT får ta 
del av unika erbjudanden hos:

Varmt välkommen hälsar Hagf. Köpmannafören.

Cecilias • Colorama • Falks Audio Video

Family House • Hagfors Blomsterhandel

Hagfors Pappershandel • Janssons Möbler

InBalance Yogamassage • Style By Me

Kaffestugan • Magdalenas Corner

Modeboden • Norab/Rondella

Norbergs • OKQ8 Hagfors

Studio Saralouise • Toves Hud & Fägring

Wanjas Leksaker • Åhströms Livs Råda
Vi ses på lördag!

Köpmannaföreningens 
butiker har extraöppet!

Lördag 6 oktober kl 09.30-14.00
TORGET, HAGFORS

Följ vinnarna i Gatloppet och se alla 
erbjudanden på storbildsskärmen på torget.

Tre vinnare får spendera 10.000 kr 
i Köpmannaföreningens butiker 

denna dag.
Unika erbjudanden i butikerna endast för dig med 

lott. Dessa gäller endast den 6 oktober.
Om ni inte tar er till torget kan ni följa dagen på 

Hagfors Events Instagram eller Facebook. 

Vi gratulerarVi gratulerar

OLIVER ULLMAN
Grattis Oliver på 
12-årsdagen den 3 
oktober, önskar hela 
släkten. Vi skickar 
en jättestor kram till 
dig. Grattis önskar 
farmor och farfar.

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

SOPPLUNCH
i Blinkenbergskyrkan 

Fredagar kl. 12.30-13.30

Harboevägen 1, HAGFORS
Tel. 0563-145 20

VINTERNS 
JACKOR!

Varmt välkommen in 
till Monika med personal

Fotvänliga 

SKOR från

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65

Åhströms i Råda

Öppettider: Mån-Fre 8-19, Lör 9-17, Sön 11-17

Lördag 6/10 lämnar vi 5% Gäller livsmedel

ICA TOAST 

600 gram 10:-#

Adressgatan XX, Ortsnamn.
Tel: 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Lör XX–XX. Sön XX–XX

*Gäller 21/9–7/10 2018. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning. 

DAGS ATT GÖRA FINT
VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG
Tapetsering kan vara lite knepigt i början. Man behöver både inspiration, 
rätt material och kanske ett gott råd från någon som har varit med förr. 
Välkommen in, vi hjälper dig att komma igång.  

PÅ 1000-TALS
TAPETER*

20–50%
JUST NU

Skolgatan 4, HAGFORS
Tel 0563-54 02 40 
www.colorama.se
Öppet: mån-fre 09.30-
18.00, lördag 09.30-14.00

Coloramas INOMHUSFÄRG

20% RABATT
vid uppvisande av 
denna kupong
Erbj. gäller lördag 6/10



Välkommen till Hagfors pastorat
Oktober 2018

Måndagar kl 10-12  Trivselstund i N Råda förs. hem
Tisdagar  kl 14-16  Stickcafé i N Råda förs. hem
 kl 14-16  Matteusgruppen i Hagfors förs. hem (2, 16, 30)
 kl 17-20 Café Öppen Himmel i Hagfors förs. hem
Onsdagar kl 10.30-12    Onsdagscafé i Sunnemo förs. hem
Torsdagar kl 9.30-11      Spädbarnsrytmik i Sunnemo förs. hem 

Tors 18 kl 18 Musik och Quiz
med Vargton från Karlstad
N Råda förs. hem, fika, fri entré

Höstlovskul v 44
med barnverksamheten!

Maskeraddisco, pyssel och baddag!

Sommar
Konfa

start 18 nov
Anmäl dig!

Övriga verksamheter, mer info - se predikoturer, FB eller hemsidan
www.svenskakyrkan.se/hagfors eller kontakta expeditionen.

Sön 7  kl 11 Hagfors kyrka och kl 16 N Råda kyrka
 Psalmgudstjänst. Möt Lina Sandell i ord och ton
Sön 14  kl 11 Tacksägelsegudstjänst med skördeauktion
 i Sunnemo kyrka
 kl 16 Familjegudstjänst med musikalen Veckopengen
 Barn från barnverksamheten medverkar. Hagfors kyrka
Sön 21 kl 11 Hagfors kyrka och kl 16 N Råda kyrka
 Höstmässa med Hagfors kyrkokör

# Till minne 
av vår medarbetare och vän

Dr. Mselly Mbwambo Nzotta
19581003 - 20180910

Vi träffas för minnesstund på Brukshotellet i 
Hagfors fredagen den 12 oktober kl 16.00

Istället för blommor finns möjlighet att ge en gåva på 
plats, till hans hemresa.

Anmälan om deltagande till ewa.persson@uddeholm.com 0563-178 65 
eller ann-britt.gustafson@uddeholm.com 070-2466552

Rekryteringsträff
Välkommen på drop-in-intervju och träffa Städtjänst 
Värmland/fd Janssons Lokalservice som söker perso-
nal inom avresestäd i Branäs. 
TID: 15 oktober kl 10:00  
Arbetsförmedlingen Hagfors
Städtjänst Värmland/fd Janssons Lokalservice söker 
avresestädare torsdagar och söndagar för säsongen 
2018/2019 vid Branäs.
Vi söker glada och engagerade personer som är genuint 
intresserade av att göra ett bra jobb. 
Du gillar att skapa ordning och reda och har ett sinne 
för detaljer samt är van att arbeta självständigt så som i 
team. 
Meriterande men ej krav är om du har någon slags erfa-
renhet inom lokalvård sedan innan samt körkort.
Du behöver kunna kommunicera med kunder på svens-
ka. Kan du fler språk som t.ex. engelska och tyska är det 
meriterande.
Ingen föranmälan behövs.

SOPPLUNCH
Torsdag 4 oktober 

kl 12.00 
serveras sopplunch 
för daglediga i 
församlingshemmet. 
Pris: 40:-          VÄLKOMNA!  

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Sön 7 oktober kl 11.00
Gudstjänst med 
Mats Nordlund och
Caroline Björnlund

Sång & musik
Servering!
Välkomna!

Intresserad av föräldrakooperativ?
P g a ändrad situation har vi en plats till förfogande 

på föräldrakooperativet Storken.
Vid intresse 0563-146 25, 073-404 52 44

eller maila koopstorken@hotmail.com

Hagfors

Gräs ÄJO tackar för skänkta priser till vår tävling
Munkfors:
Bil & Maskin, Trädgårdstjänst
Lerins, OKQ8, Frödéns, LM Bil
Swedcut, Bilelektriska, AB 
Munkforssågar, Munkfors Sawmill 
support AB, Café Bageri Punkten, 
Frendo
Sunne:
Audio Video, Helmia, Bil & Maskin, 
Wafab
Filipstad:
FixIt, Håkanssons Kläder

Hagfors:
AB Karl Hedin, Hagf Måleri Colo-
rama, Norab, Norbergs, Risbergs 
Trädgård, Risbergs Mattor, LM Bil, 
Hälsohuset, Falks Audio Video, 
Enghs Sport Sportringen Ekshärad
Euronics Ekshärad, Kaffestugan, 
Hemgården, OKQ8, Hagfors 
Blomsterhandel, Janssons Möbler, 
Ekshärads Färg & Tapeter, 
Trädgårdstjänst, HAMU Glas, 
Nordea, Coop

Gynna våra sponsorer!

Tummen upp
till pojkarna Peo, Roger, An-

ders och Gunnar som jag fick 
hjälp av när jag flyttade. Stor 
kram och tack till de hjälpsamma 
pojkarna. Barbro

AA-möten 
munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.30

www.hopp.org Tel: 08-6440359 jour@hopp.org

Kvinnojouren 
Duvkullan

Välkomna till oss!
073-807 16 07, 073-807 22 69



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

Mjönäs Djurklinik
Munkfors 

Kommunfullmäktige
sammanträder 

tisdagen 9 oktober
Plats: Munkfors Förenings-

och Konferenscenter
Tid: kl 18.30 

Föredragningslista och 
handlingar finns tillgängliga 
i kontaktcenter vid kommun-
kontoret i Munkfors.
Föredragningslistan finns 
även på www.munkfors.se
Allmänheten hälsas välkommen!

Pia Falk, Ordförande

Adressgatan XX, Ortsnamn.
Tel: 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Lör XX–XX. Sön XX–XX

*Gäller 21/9–7/10 2018. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning. 

DAGS ATT GÖRA FINT
VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG
Tapetsering kan vara lite knepigt i början. Man behöver både inspiration, 
rätt material och kanske ett gott råd från någon som har varit med förr. 
Välkommen in, vi hjälper dig att komma igång.  

PÅ 1000-TALS
TAPETER*

20–50%
JUST NU

Skolgatan 4, HAGFORS
Tel 0563-54 02 40 
www.colorama.se
Öppet: mån-fre 09.30-
18.00, lördag 09.30-14.00

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

Guidad vandring 
Nötåsrundan 6 oktober

För mer information: 0563-54 10 81.
Måndag & torsdag 10.00-16.00 

(lunchstängt 12-13).

Gemensam vandring på Nötåsrundan (5,5 km).

Samling kl. 10.45 vid Far Inn 62 med avresa kl. 11.00.
Vi samåker i de bilar som sluter upp, har du inte 

tillgång till egen bil löser vi det på plats. 

OBS! Vandringen genomförs vid tjänlig väderlek. 
Rekommendationer: Bra skor och glatt humör. 

Medtag gärna matsäck.

Varmt välkommen!

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

    

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!

Munkfors
tackar för skänkta priser 
till Smétrampen 8/9 2018

voestalpine, LM Bil AB, 
Munkforssågar AB, Munkfors 
Trädgårdstjänst Swedev, Harry 
Frödéns Måleri, Lerins, Harry 
Holms, Klippstudion, Leksaken, 
OKQ8, Munkfors Bilelektriska, 
Jörgen Bergström, Inger o Jan 
Hylland

Ett stort tack till Räddnings-
tjänsten i Munkfors för 

lån av lokaler

AA-möten 
munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.30



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.

VIKING HOCKEY
Händer på Valhall v 40

Allmänhetens åkning 
Sön 7/10 kl 9.00-9.50 Allmänheten
Sön 7/10 kl 10.00-12.00 Hockeyns 
dag Prova på

Matcher:
Ons 3/10 kl 18.00 U14
VHC-Vansbro
Sön 7/10 kl 16.00
VHC-KilVälkomna!

INNEBANDY
Forsnäshallen

Herrar div 3
Fredag 5/10 20.00
Munkfors IBK

–
Edebäck IBF

  HOCKEY
   Munkfors Arena

Div 2
Torsdag 4 okt  kl 19.00

 IFK Munkfors-
Åmåls SK

Inträde 60 kr, pensionär 40 kr
Välkomna!

HAGFORS 30/9 2018
54 st promenerade.
0 st hade 12 rätt, 7 st hade 11 rätt, 7 
st hade 10 rätt.
Bingo 1 rad 2 st, 2 rader 0 st.
Rätt rad: 212 22X 1XX 211

Tipspromenader

På grund av datakrångel utgår övriga resultat
och referat denna vecka.

Vi beklagar detta och tar nya tag inför nästa vecka.

Orientering
DM

Lördag den 22:a september arrang-
erade hundraårsfirande Kroppa IF DM 
Medeldistans vid Hornkullen NV om 
Nykroppa. Tuff klurig terräng bjöds på 
och Viking kammade hem ett silver och 
två brons.

Thea Svensson kom näst överst på 
pallen i D16 och Elias Bergenfur kom 
trea i H18, samma placering hade Leif 
Lindh i H75.

Dagen därpå arrangerade IK Vikings 
OK DM Stafett i Vågbacken terrängen. 
Här knep Viking ett GULD i H16 (Elias 
Larsson och Benjamin Larsson).
2018-09-22 DM, medel, Värmland
H21, 4 660 m  1) Tom Campbell, OK Kol-
mården, 36.11, 15) Stefan Söderström, 
IK Vikings OK, +32.03.
H18, 3 860 m  1) Oskar Nyman, OK Tyr, 
31.24, 3) Elias Bergenfur, IK Vikings OK, 
+8.47, 6) Tim Dalheimer, do, +13.11.
D16, 3 030 m  1) Klara Johansson, Väst-
värmlands OK, 29.02, 2) Thea Svensson, 
IK Vikings OK, +1.29, 6) Kristina Kling-
néus, do, +5.55.
H40, 4 030 m 1) Martin Ljungberg, OK 
Tyr, 36.47, 6) Jörgen Aurén, IK Vikings 
OK, +15.41.
H45, 4 030 m  1) Fredrik Nordström, 

OK Älgen, 34.56, 6) Mats Bergenfur, IK 
Vikings OK, +7.11, 14) Matthias Kalle 
Dalheimer, do, +46.14.
D55, 2 940 m  1) Tone Hollowell, OK 
Tyr, 38.45, 4) Ewa Lundberg, IK Vikings 
OK, +1.15.
H60, 3 400 m 1) Sixten Westlund, OK 
Tyr, 29.53, 8) Anders Alamaa, IK Vikings 
OK, +21.19.
H75, 3 210 m  1) Runo Johansson, 
Kristinehamns OK, 55.54, 3) Leif Lindh, 
IK Vikings OK, +1.01, 7) Karl-Erik Pers-
son, do, +15.10.
2018-09-23 DM, stafett, Värmland
H12 (11): 1) OK Djerf  28.04, 9) IK 
Vikings OK 1 (Elsa Höglund, Emil Hög-
lund) +7.23.
H16 (2): 1) IK Vikings OK (Elias 
Larsson,Benjamin Larsson) 1.15.45. 2) 
OK Djerf 1.15.47

Vinnare vuxna: Ylva Bengtsson, 
Johan Sjögren.
Vinnare barn: Alfred Bergström, 
Elias Johansson.
Priserna hämtas vid nästa promenad. 
Välkomna!

MUNKFORS 30/9 2018
11 st promenerade. 
Rätt rad vuxna: 122 122 XX2 2X1
Vinnare vuxna: Marianne Rådström, 
Karin Larsson.

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



070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

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

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!

Amber 

 En toppmodell som är både effektiv och miljövänlig.

ENERGIKLASS! 

A+++/A+++ 

R32

Vi bjuder 
på kaffe

med tillbehör Görsjövägen 2 C, HAGFORS  Tel. 0563-141 60 
www.norabhemel.se  •  info@norabhemel.se • www.electroluxhome.se

VÄRMEPUMPS-
DAG

Tors 4 okt 
Expert på plats 13.00-18.00

Välkomna in för offert

Erbjudanden i butik

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

www.rj-maleri.se
info@rj-maleri.se

Gilla oss på 

Vinnare i VB:s Älgjakt
Rätt antal älgar var 17 st.

Vinnare presentkort från Köpmannaföreningen
1:a pris 100:-
Elvira Emanuelsson, Hagfors
2 och 3: pris
Therese Blomfelt, Vansbro
Roland Åslund, Hagfors

GRATTIS önskar VB-red.

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

Byn Halla VVO
Markkött hämtas 

Slaktboden tors 11/10 
mellan 16.00-18.00

Ej avhämtat kött tillfaller jaktlaget.
Styrelsen

INNOVARE
Byggåtervinning & 

Nydesign
Nu öppnar vi!

Vi tar över Auktionsfirma 
Anders Berglinds lokaler på 

Sågarev. 6 Deje.
Från lör 6 okt öppet onsdagar 

15-18 och lördagar 10-13
Allt från byggåtervinning, nydesign 

och second hand till loppis!
Lör 6 okt kl 10 

slår vi upp dörrarna
Vi bjuder på öppningskaffe med kaka 
och en fyndhörna med gratisgrejer

Varmt välkomna!
Peter och Petra, INNOVARE



Forts. från fram 

Hagfors IF:s ...
dyns utveckling i Hagfors. Hans 
genuina engagemang för da-
minnebandyn i Hagfors sträcker 
drygt femton år tillbaka i tiden. 
- Jag kom in i bilden som förälder 
alldeles i början av 2000-talet ge-
nom min dotter Sara som spelade 
i Hif. 2005 blev jag invald som 
ledamot i Hif:s styrelse som då 
hade Tony Jansson som ordföran-
de. Han efterträdde Bruno Niel-
sen som tidigare hade lagt ner ett 
stort arbete inom föreningen, Ef-
tersom vi hade en bra juniorverk-
samhet i föreningen med många 
lovande talanger bestämde vi oss 
för att satsa på de yngre tjejerna 
i A-laget som då spelade i divi-
sion tre. Alternativet hade varit 
att lägga ner A-laget och satsa 
enbart på juniorverksamhet. Vår 
uttalade målsättning var att nå 
division två kommande säsong, 
vilket motsvarar division ett idag. 
Första säsongen lyckades vi inte 
fullt ut med vår målsättning men 
visade ändå att vi var på rätt väg. 
Andra säsongen vann vi serien 
överlägset och tog steget upp i 
tvåan, berättar han.

Hans-Göran var även en av de 
drivande krafterna bakom till-
komsten av Hagfors inneban-
dygymnasium. 2006 blev han 
kallad till ett möte med rektorn 
på Älvstrandsgymnasiet Roland 
Wiklund. 
- Det visade sig att skolan hade 
sett att innebandyn började bli stor 
i Hagfors, Ekshärad och Munk-
fors och att de hade planer på att 
starta upp ett innebandygymna-
sium i samarbete med inneban-
dyn i Hagfors, vilket krävde en 
elitsatsning från föreningarnas 
sida. Fredrik Ahlenius och jag la 
ner ett stort jobb i projektet där 
Fredrik var otroligt drivande och 
en klippa att jobba med. Anders 
Knoph som var projektansvarig 
på skolan bad oss annonsera ef-
ter en tränare till vårt damlag som 
skulle få tjänsten som instruktör 
på innebandygymnasiet. Trä-
naren för Gävles damlag Johan 
Gustavsson svarade på annonsen 
och fick tjänsten som han tillträd-
de 2007 då innebandygymnasiet 
startades upp. Tjänsten var bara 
på sjuttiofem procent, men vi 
ordnade så att  han fick fylla upp 
till full tid med en annan tjänst på 
skolan. Första säsongen ägnade 

han sig mest åt instruktörsjobbet 
men han kom mer och mer in på 
tränarsidan och andra säsongen 
blev han även tränare fullt ut, be-
rättar Hans-Göran. 
Inför skolstarten 2009 anställ-
des även Thomas Eriksson från 
Umeå som instruktör på inne-
bandygymnasiet som 2011 erhöll 
NIU-status. Han hade tidigare 
varit assisterande förbundskap-
ten för damernas U19-landslag 
och tränare för Umeå City i her-
rallsvenskan, Dalens damer i div 
1 samt som sista klubb innan han 
kom till Hagfors Täbys damer i 
Elitserien. Thomas också på sig 
tränaransvaret för herrföreningen 
Hibs A-lag och juniorer. 

I samband med starten av inne-
bandygymnasiet tog Hans-Göran 
Lundquist över som sportchef i 
Hif. 
- Det blev det en otrolig fart på 
elitsatsningen. På seniorsidan 
kvalade damlaget till division ett 
mot Örebro 2009. Vi vann borta 
med 5-0 och skulle bara spela av 
matchen på hemmaplan. Men vi 
förlorade med 6-0 och missade 
att ta steget upp i ettan med ett 
måls marginal. Det blev en nyt-
tig läropeng för oss att man aldrig 
ska ta ut en seger i förskott, berät-
tar han.
2010 lyckades Hif ta steget upp 
i division 1 efter en rysare mot 
Fröjered i kvalet. I den avgörande 
matchen hemma i Älvstrandshal-
len ledde Fröjered med 4-0 efter 
två perioder. Vid full tid stod det 
5-5 och matchen gick till förläng-
ning där Hanna Ek gjorde det 
avgörande målet för avancemang 
till ettan.
- Eftersom division 1 var en för-
bundsserie kunde vi börja skriva 
kontrakt och värva till oss spelare 
för att få till ett så bra lag som 
möjligt. Då fick min roll som 
sportchef en helt annan betydel-
se. Jag och föreningens dåvaran-
de ordförande Benny Lindberg 
jobbade hårt med spelarvärv-
ningar och vi lyckades värva till 
oss många bra spelare, berättar 
Hans-Göran..

Hif huserade i division 1 fram 
till säsongen 2015/16 då det ge-
nomfördes en omläggning av se-
riesystemet för damer med fyra 
allsvenska serier under högsta se-
rien SSL Hif var kvalificerade för 
spel i Allsvenskan Västra.
- Då hade vi fått till stånd ett sam-
arbetsavtal med Uddeholm som 
gick ut på att öka attraktionskraf-

ten för kvinnlig arbetskraft inom 
stålindustrin - att öppna upp ögo-
nen på tjejer att de kan jobba på 
en av tradition mansdominerad 
arbetsplats. Tanken var att både 
värvade spelare och spelare ur 
våra egna led som ville stanna 
kvar i klubben efter avslutad 
skolgång skulle kunna erbjudas 
jobb inom Uddeholm. Samar-
betsavtalet var förknippat med 
vissa åtaganden från vår sida. 
Det innebar ett namnbyte för re-
presentationslaget till Hagfors IF 
Uddeholm och färgbyte på dräk-
terna från svart till blått. Avtalet 
betydde jättemycket ekonomiskt 
för föreningen vilket var nödvän-
digt för vår fortsatta elitsatsning, 
berättar Hans-Göran.
Hagfors IF Uddeholm höll sig 
kvar i allsvenskan första säsong-
en och andra säsongen 2016/17, 
den bästa i klubbens historia hit-
tills, vann laget sin allsvenska se-
rie och fick i play off 1 i kvalet 
till SSL möta Göteborg i bäst av 
tre matcher. Den första matchen 
på hemmaplan förlorade man 
försmädligt i förlängningen efter 
att ha tappat en ledning i slutmi-
nuterna. Det blev även förlust på 
bortaplan och därmed tog dröm-
marna om SSL slut för den gång-
en. 

Inför den gångna säsongen tap-
pade Hif några tongivande spela-
re men hade ändå ett slagkraftigt 
lag med goda chanser att hävda 
sig väl i den allsvenska konkur-
rensen. Tyvärr blev det inte så 
utan laget fick tyvärr se sig de-
graderat till division 1 med ett 
enda måls marginal i det avgö-
rande kvalspelet till allsvenskan 
mot Lindås. Hans-Göran ger sin 
egen analys till varför säsongen 
slutade som den gjorde.
- Det var som jag ser det flera 
olyckliga omständigheter som 
spelade in. I juli ifjol fick jag 
en stroke under en semester-
resa med husbilen i Kroatien och 

hamnade på ett sjukhus i Öster-
rike i åtta dagar innan jag kom 
hem. Bara en dryg månad sena-
re - den 31 augusti - gick en av 
föreningens mest betydelsefulla 
ledare, eldsjälar och stöttepelare 
Abbe Larsson hastigt och ovän-
tat bort till stor sorg och saknad 
inte bara för tjejerna i laget och 
föreningen. Abbe var oerhört om-
tyckt och respekterad runt om i 
hela innebandyvärmland. Inför 
säsongen stod vi också utan trä-
nare, men jag tycker ändå att vi 
lyckades få till en bra lösning på 
det med Simon Larsson som åtog 
sig uppdraget. Vi började också 
säsongen bra men drabbades ty-
värr av en del skador, bland annat 
på båda våra ordinarie målvakter 
och en långtidsskada redan efter 
fem matcher på en viktig spelare 
som innan skadan hade visat stor-
form och gjort många mål.
Inför årets säsong i division 1 
har Hif tappat flera tongivande 
spelare till andra klubbar i Värm-

Hans-Göran Lundquist har ge-
nom sitt stora kontaktnät runt 
om in innebandysverige betytt 
oerhört mycket för daminneban-
dyns utveckling i Hagfors. Han 
var även en drivande kraft bakom 
tillkomsten av Hagfors inneban-
dygymnasium och den nya sport-
hallen.

Den 23 augusti kunde Hans-Göran Lundquist glädjas åt den pampiga 
invigningen av Hagfors nya sporthall som förra året fick namnet Udde-
holm Arena



land och ställer upp med ett lag 
till största delen bestående av 
juniorer att bygga vidare på för 
framtiden.

På juniorsidan har både Hif 
och Hibs haft stora framgångar i 
SM-sammanhang sedan inneban-
dygymnasiet startades upp. Sex 
år i rad mellan 2010-2015 var 
lag från Hagfors representerade 
på Innebandyfesten där de fyra 
bästa lagen i Sverige gjorde upp 
om de ädla medaljerna. Killarnas 
berömda 93-kull tog guld i P16 
i Landskrona 2010 samt brons 
2011 och silver 2012 i HJ18 i Hu-
diksvall respektive Varberg. Hif 
tog brons i F16 i Botkyrka 2013, 
belade fjärdeplatsen i DJ18 i Örn-
sköldsvik 2014 och vann guld i 
F16 i Kalmar 2015. Hif var för 
övrigt nära att lyckas med bedrif-
ten att få med två lag till Inneban-
dyfesten i Kalmar. Men DJ18-
laget föll olyckligtvis i finalen i 
regionsslutspelet (motsvarande 
kvartsfinal i SM) i Hammarö 
Arena med 4-6 mot Pixbo Wal-
lenstam efter att haft en ledning 
med 3-0 i första perioden. Både 
Hif och Hibs  har även varit flitigt 
representerade i Värmlandslag 
som tagit medaljer av samtliga 
valörer under distriktslags-SM 
runt om i hela Sverige. Utöver 
framgångarna på nationell nivå 
vann även Hif:s NIU-tjejer på 
innebandygymnasiet världens 
största innebandyturnering Czech 
Open i Prag 2015.
-  Hagfors hade ett rykte om sig 
i hela i innebandysverige som en 
talangfabrik. Jag var själv inbju-
den av SSL-laget Pixbo till att 
hålla ett föredrag i Göteborg om 
framgångsfabriken i Hagfors in-
för förbundskaptener och andra 
celebriteter inom innebandyn. 
Det visar att vi var respekterade 
i innebandykretsarna. I det sam-
manhanget vill jag  gärna fram-
hålla tränarna på tjejsidan Ola 
Danielsson och Fredrik Ahlenius 
som har haft en stor del i deras 
framgångar. Ola Danielsson blev 
för övrigt utsedd till årets ung-
domsledare i Värmland 2011. Ett 
kvitto på att vi verkligen varit en 
talangfabrik är att av de tolv spe-
lare från Värmland som spelade i 
landslagssammanhang förra sä-
songen är fem fostrade i Hagfors, 
berättar Hans-Göran.

Under åren som sportchef i 
Hif har Hans-Göran lagt ner ett 
ovärderligt jobb på att värva och 
kontraktera bra spelare till klub-

ben. Han har även haft det nog så 
viktiga ansvaret för logistiken in-
för lagets bortamatcher vad gäller 
bokning av buss och hotell och 
förbokning av matställen på väg 
till och hem från bortamatcherna. 
- Ibland har jag och min fru Ker-
stin till och med lagat mat henma 
som jag tagit med i matlådor till 
tjejerna på bortamatcherna, berät-
tar han.
Parallellt med sportchefsuppdra-
get var Hans-Göran även starkt 
engagerad i tillkomsten av den 
nya sporthallen i Hagfors och såg 
bland annat till att genom Svens-
ka Idrottsförbundet ordna fram 
pengar till en förprojektering av 
hallen.
- Det fanns planer på en bygga 
ut ena kortsidan av gamla Älv-
strandshallen vilket jag med 
föreningarnas stöd i ryggen sa 
bestämt nej till. De stora fram-
gångarna för Hif:s och Hibs ung-
domslag samt att båda förening-
arnas representationslag spelade 
på tidsbegränsad dispens i Älv-
strandshallen eftersom planen 
var för liten gjorde att kommu-
nens argument för att inte bygga 
en ny hall försvann, berättar Hans 
Göran.
Första spadtaget till den nya 
sporthallen togs måndagen den 
21 oktober 2013 och lördagen 
den 23 augusti 2014 stod den klar 
att invigas under pompa och ståt 
med högtidliga invigningstal och 
matcher för både Hibs och Hif 
mot Karlstads herrlag och dam-
lag.
Nu har Hans-Göran Lundquist 
tackat för sig efter ett synnerligen 
väl förrättat värv som sportchef i 
Hif i elva år.
- Jag känner att det startar en ny 
epok i Hif:s historia med många 
nya unga talangfulla spelare och 
en helt ny styrelse. Det känns 
som ett bra läge för mig att säga 
att nu har jag gjort mitt. Jag kän-
ner mig väldigt nöjd med att 
jag och Åge Larsen hann skriva 
ett nytt jättebra treårsavtal med 
Uddeholm innan jag slutade. Jag 
har också författat ett treårsmål 
för Hif Uddeholm som styrel-
sen har godkänt och som om det 
lyckas innebär att laget är tillbaka 
i allsvenskan inom tre år, avslutar 
han förhoppningsfullt.

Text och foto: 
Donald Brokvist

Tagga ner!
- EN BERÄTTELSE OM UTMATTNING
PSYKISK OHÄLSA FINNS ÖVERALLT

ERIKA BERÄTTAR OM FARORNA MED ÖVERALLT
STRESS & DÅLIG SJÄLVKÄNSLA
SAMT ATT ALDRIG BLI SOM FÖRUT
ONSDAG 10 OKTOBER 18:00

GRÖNA  AULAN ÄBC
ERIKA BERGKVIST
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Kommunals medlemmar har bestämt att en
medlemsresa ska genomföras i år och att den ska 
gå till Gekås Ullared.

Medlemsresa Ullared
Hagfors

Natt till torsdag 15/11 -18 åker vi från Hagfors busstation 
klockan 00:00. Hemresa 16:00 från Ullared.

Anmälan till expeditionen på telefon 0563-185 58 eller 
010-442 92 38 fr.o.m. 15/10-18.

Munkfors
Torsdag den 15/11 -18 åker vi från Far Inn klockan 05:00. 
Hemresa 18.00 från Ullared. Anmälan till expeditionen på 

telefon 0563-54 12 20 eller 010-442 92 55 
fr.o.m. 15/10 -18.

Om vi inte svarar lämna meddelande  
Sista anmälningsdag är 2/11 18

Resan kostar 100: - som ska betalas i förväg.
Först till kvarn gäller!

                                                                      Styrelsen
                     Sektion Klarälvdalen



TA STEGET OCH STARTA EGET
I en liten kommun som vår har vi många styrkor och vi 
har också många utmaningar. En av våra styrkor är vårt 
rika internationella näringsliv med framgångsrika företag 
som är världsledande inom sina branscher. För att vi ska 
växa och blomstra och bli en ännu mera levande kommun 
behöver vi ta till vara entreprenörskap och jobba för skapa 
bra möjligheter för nyföretagande.
Ett uttalat mål inom Hagforsstrategin är att nyföretagandet i kommu-
nen ska öka och nå länsgenomsnittet i Värmland. Ett stärkt närings-
liv är ett av de prioriterade områden som vi måste påverka för att nå 
den gemensamma vision vi satt upp Hagfors kommun 2027– attraktivt. 
Näringslivet skapar förutsättningar för en god ekonomisk utveckling i 
kommunen, vilket i sin tur möjliggör satsningar inom både utbildning 
och infrastruktur. Fredrik Igelström jobbar som näringslivsutvecklare 
på Hagfors kommun. Under hösten 2018 är det stort fokus på nystart 
av företag. Här berättar Fredrik om vilka möjligheter som finns för den 
som som funderar på att göra verklighet av sin affärsidé.

Under den tid som du jobbat med näringslivsutveckling, 
kan du peka ut några framgångsfaktorer när det gäller ny-
start av företag?
– En stor framgångsfaktor är att man tar hjälp. Det lönar sig att ta kon-
takt, både med de som är i samma situation som du själv, eller att man 
tar hjälp av de stödfunktioner som finns. Den här hösten skulle jag säga 
att det finns en hel del hjälp att få. Till exempel Startlab på Innovation 
Park där nyföretagare sitter tillsammans och jobbar med sina idéer. 
Varje onsdag träffas vi och summerar hur långt man har kommit och 
hur man ska komma vidare. Det här har varit väldigt lyckat så här långt. 
Jag rekommenderar starkt att man hänger med om man går i starta eget 
tankar. Sen så kan man vara i behov av personlig rådgivning. Du kanske 
vill ha hjälp med en affärsplan eller budget, och då kan man komma till 
mig så stöter och blöter vi dina idéer. All rådgivning är gratis och vi gör 
allt för att stötta den som vill ta steget och starta företag.

Förutom rådgivning, vad kan kommunen hjälpa till med?
– Näringslivsenheten på kommunen kan många gånger vara dörren in, 
och jag kan hjälpa till att lotsa dig vidare i kommunens organisation 
eller till en annan aktör som jag ser lämpligt. Inom kommunen har vi 
sedan september 2017 en mötesform så vi kallar för LED, Lotsmöte för 
enkel dialog. Då har vi helt enkelt en tid avsatt en gång i veckan, där nya 
eller redan befintliga företagare kan komma in med sitt ärende. Vi sam-
lar alla tjänstemän som är berörda och sätter företagaren i centrum. Det 
är ett effektivt möte eftersom alla berörda kan diskutera tillsammans. 
Det här sparar tid för företagaren och för oss, samtidigt som jag upple-
ver att man lär sig mycket i processen. Vi har kört den här metoden med 
cirka 15 företagare och vi tycker att det fungerar väldigt bra.

Vart börjar man då, om man har en idé som man tror på?
– För det första måste du ta tag i din idé! Låt det inte bara stanna vid en 
tanke utan gör den verklig på något sätt. Boka gärna i en tid för rådgiv-
ning till exempel, man kan komma långt bara av att diskutera sin idé 
med någon annan. Och just i höst och så har vi en massa aktiviteter som 
fungerar som inspiration. Almi kör en utbildning med fem seminarier 
med start 1 o ktober. Den vänder sig till dig som är nystartad eller som 
har varit igång ett tag. I november kommer flera stödfunktioner från 
övriga Värmland hit till Hagfors och Innovation Park. Det är Värm-
landskooperativen, Hushållningssällskapet, Unionen och verksamt.se. 
Det hela är upplagt som ett öppet hus där du kan passa på att skaffa 
den information som du är i behov av. På det hela taget så skulle jag 
vilja rekommendera alla som går i starta-eget-tankar att nätverka och ta 
kontakt, sätt bollen i rullning så kan det ena leda till det andra!
Fredrik berättar vidare:
– Många av våra gymnasieelever har haft fina framgångar med sina UF-
företag. Det är ungdomarna som är framtidens företagare och vi är så 
glada att det är så många som tar chansen att prova på hur det är att 
driva ett företag redan under skoltiden. Genom UF startat eleverna sitt 
företag under gymnasietiden men avvecklar det sen år tre. Tänk om 
några kunde fortsätta med sin idé eller en helt ny idé när man gått ur 
gymnasiet! Kanske börja på Startlab på Innovation Park. Det behöver 
inte vara självklart att söka anställning eller studera vidare utan att star-
ta eget också ett bra alternativ. Det är det som vi måste skapa en anda 
och möjligheter kring i en mindre kommun.

Finns det även hjälp att få vad gäller finansiering av sin idé?
– Javisst, finns det hjälp att få! Vanligtvis går du till banken med din 
affärsplan för att få den bedömd. Banken lämnar då ett beslut på hur 
mycket pengar du kan låna. Om du sen behöver mer pengar så finns 
Almi att tillgå. Almi är en statlig aktör som ska gynna företagande ge-
nom att låna ut riskkapital. Om det ändå inte skulle räcka för att uppfyl-
la ditt behov så har vi även lokalt kapital genom Uvåns näringslivscenter 
AB. Jag kan även nämna att Arbetsförmedlingen har ett starta eget stöd. 
Om du är arbetslös kan du få ersättning i ett halvår under tiden som du 
provar din företagsidé. Så förutsättningarna finns där!
För att få en riktig kickstart på ditt företagande så kan du delta i tävling-
en Lyftkraft som anordnas av Innovation Park med kapital från Uvåns 
Näringslivscenter. Den bästa idén vinner 50.000 kr som ett startkapital 
i ett aktiebolag. Du vinner även fria banktjänster i ett år och får hjälp 
av proffs med det administrativa som det innebär att starta upp företag.

Vilken är det roligaste/galnaste företags idé som någon har 
kommit med?
– Ja det kan verkligen vara allt mellan himmel och jord! Men det finns 
ju ingenting som är rätt eller fel här. Man kan aldrig döma ut en af-
färsidé. Det är bara att försöka ge all hjälp och stöd man kan, jag har ju 
ingen aning om vad som blir det framgångsrika företaget, världen är 
alldeles för oförutsägbar för det. Men ju mer unik vinkling man har på 
sin idé desto större chans att lyckas.

Jenny Fridberg
Informationsenheten
Hagfors kommun
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Har du funderat på att starta eget företag? 
Den här hösten finns det massor av rådgivning 
och hjälp för dig som är redo att förverkliga 
din företagsidé, så ta chansen och häng på!

Hur kommer jag igång? 
Som ett första steg kan du boka in en rådgiv-
ning med kommunens näringslivsutvecklare 
Fredrik Igelström. Välkommen att boka en tid: 
fredrik.igelstrom@hagfors.se, 0563-187 43

Dessutom erbjuder vi dig att boka ett LED 
möte varje tisdag kl. 11.00. På ett LED möte får 
du får möjlighet att diskutera dina idéer med 
berörda tjänstemän inom kommunen i ett och 
samma forum.

STARTA EGET
TA STEGET OCH

StartLab – Varje onsdag klockan 10:00 på 
Hagfors Innovation Park.  
Kontakt: Maria Kvarnström, 070 687 96 62,  
maria.kvarnstrom@karlstadinnovationpark.se

Tävligen Lyftkraft – Sista inlämningsdag 5 
oktober. Vinnaren presenteras den 25 oktober 
på FramtidsForum. Se mer information på 
lyftkrafthagfors.se

Almis startseminarier – 1, 8, 15 och 22:a 
oktober, samt 5 november. 17:30-20:30.  
Plats, Hagfors Innovation Park.  
Anmälan på almi.se.

Mötesplats för företagsutveckling –  
14 november 16:00-19:00 kan du träffa Värmlands 
kooperativen, Drivhuset, verksamt.se, Hushåll-
ningssällskapet, Unionen och lokala aktörer.  
Plats: Hagfors Innovation Park

Verksamt.se – För dig som driver eller vill starta 
företag har Bolagsverket, Skatteverket och 
Tillväxtverket skapat en webbsida med samlad 
information - verksamt.se.

MÅ BRA-
FÖRELÄSNING

Lördag 6 oktober 1500

Biosalongen, Hotell Monica

Årets tema: diabetes

Elitskidåkaren Robin Bryntesson berättar 
om hur det är att leva och idrotta med 

diabetes.
Efter föreläsningen blir det möjlighet till 

frågor och samtal med en diskussionspanel.

Fri entré, vi bjuder på frukt och kall dryck

___________

På grund av för få anmälda utställare 
ställs Må bra-mässan in i år.

Arbetsgruppen Ett friskare Hagfors

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



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
1230489690

Om ni vill ha foto i retur, skicka med ett frankerat och adresserat kuvert.

Du kan även maila in din annons och foto till  info@veckobladet.se.  Meddela vilken 
typ av annons du vill ha samt hur du har betalat.

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

Arbetet går nu vidare med att utforma detaljerna för ett 
samarbete mellan komunen, Seniorhusföreningen och 
Riksbyggen för att möjliggöra trettiotalet 65+ bostäder cen-
tralt i Hagfors.
Det som är aktuellt är en Kooperativ hyresrätts/bostads-
rättsform. Med ett kommunalt borgensåtagande kan insat-
sen nu begränsas till en 100-lapp. I VF och NWT fanns 
reportage den 1/9 från en motsvarande byggstart i Kil för 
ett seniorboende centralt beläget. Riksbyggen, som admi-
nistratör i Kil, har 150 (!) sökande till de 29 lägenheterna. 
Det hus som planerades (se bilden) fick därför ökas från tre 
våningar till sju! Detta visar pensionärernas stora behov av 
att prioritera boendet.
Med de nya förutsättningarna, d.v.s. den låga insatsen, kom-
mer vi nu från Seniorhusföreningen att göra en ny genom-
gång med intressenterna som kontaktades redan i våras.
Vi vill påstå att planerna för Cykeln kommer att göra det 
till ett absolut önskeläge för seniorbostäder i den typ av 
kommun som Hagfors är! Nära centrum och lokal handel, 

Senaste nytt om Trygghetsboendet i Hagfors

nära kommunikationer, apotek, bibliotek, badhus och pro-
menadstråk. Gemensamhetslokaler, gästlägenhet och hiss, 
förstås, är grundkraven.

till damerna i sopplunchen i 
Blinkenbergskyrkan som varje 
fredag år ut och år in troget ser-
verar oss en god lunch med gott 
humör.

Tusen tack från matgästerna

Tummen upp till gänget i Skoga som i många 
år lagt ner sin själ för att anordna 
dans. Och lyckats trots att det 
inte alltid är så lätt att i dagsläget 
ordna arrangemang. Träffade min 
man för 37 år sedan på dansen i 
Skoga, en riktig vinstlott. Fortsätt 
kämpa på Ni behövs!

Mvh från Dancing Queen

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-13 

070-396 87 44 (lokal)
070-645 65 20 (Kristina)
www.lp-verksamheten.se

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
Tisdagen i månaden. 



Vi säljer
NATURBETESKÖTT där djuren är 
födda och uppvuxna på gårdens produkter.

Ungtjurarna är frigående i stora boxar med halm, 
grupperade om 7-9 st djur och har fri tillgång på ensilage. 

Spannmål och foderpotatis ges 2 ggr om dagen.
Det finns begränsat med djur, så först till kvarn gäller och återbud 
samt väntelista har upprättats. Ej avhämtade lådor efter överens-
kommelse övergår till listans kunder och efter 2 dygn företaget. 
Köttlådorna väger ca 30 kg/st. Innehåller stekar, högrev och färs. 
Endast kontant eller kortbetalning gäller vid avhämtning, ej del-
betalning eller faktura. Leverans av kött: v 49.

Är ni intresserade att beställa 
eller har frågor ring 
Britta 070-642 87 51 
eller Lars-Ove 
070-220 11 30
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Potatis säljes
Naturgödslad

Olika sorter
Självplockning från låda. 

Även sort. i 20 kgs säck. 
Lör-sön 6-7/10, 13-14/10  kl 9-17 

WESTLUNDS LANTBRUKSPRODUKTER EKSHÄRAD
3 km från Ekshärads kyrka, mot Torsby, skyltat från vägen 

0563-301 45, 070-642 87 51, 070-220 11 30        Välkomna!                    

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Ekshärads 
kyrkokör

ger:

”Frå
n Villa Villekulla

till M
attisborgen”

Ekshärads kyrka
Söndag 7 okt

kl 17.00
Insamling till 
Världens Barn

Jenny Ekström, piano/körledning
Håkan Hjerdt, bas

Björn Steneros, gitarr
Jan-Olov Ekström,cajun

Fri entré!

Riksinsamlingen Världens Barn 
är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett samarbete 
med 14  biståndsorganisationer, (bla  Erikshjälpen, Läkarmissionen, 
Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset) SVT och Sveriges Radio P4. 
Kampanjen pågår hela året med kulmen i september/oktober. SVT 
samlar in till Världens Barn genom TV-inslag och en insamlingsgala, 
och Sveriges Radio P4:s kanaler engagerar sina lyssnare genom radioin-
slag, tävlingar och lokala evenemang.
Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, 
skola och trygghet. Trots det dör 15 000 barn under fem år varje dag, 
124 miljoner barn går inte i grundskolan och vart sjätte barn i världen 
är på flykt från krig och konflikter. Om vi inte agerar, kommer 176 mil-
joner barn leva i extrem fattigdom år 2030, mer än 60 miljoner barn 
kan bli utan grundskoleutbildning och nästan 70 miljoner barn riskerar 
att dö innan sin femårsdag. Världens Barn jobbar därför med att för-
bättra förutsättningarna för barn som lever i utsatthet med fokus på 
hälsa, skola och trygghet. För när barn har en god hälsa, möjlighet till 
utbildning och lever i trygghet, ökar deras chanser betydligt att få en 
bra framtid.
Insamlingen Tillsammans för Världens Barn genomfördes första gång-
en 1997 i ett samarbete mellan Radiohjälpen, SVT och sju organisatio-
ner. Efter en paus på ett par år återupptogs kampanjen år 2000 och har 
sedan dess genomförts årligen. Sedan starten har kampanjen samlat in 
över 1,5 miljarder kronor till verksamheter som stärker barns rättighe-
ter världen över.
Vad ska vi göra i Ekshärad för att samla in pengar då? Jo Ekshärads 
församling och Ekshärads kyrkokör kommer att bjuda på en konsert 
som heter ”Från villa Villekulla till Mattisborgen”. Här kommer du att 
få möta många av Astrid Lindgrens kända figurer tex Kalle Blomqvist, 
Bröderna Lejonhjärta, Lisabeth och Madicken, Lovis och rumpnissar, 
Karlsson på taket, Pippi Långstrump och pirater och många fler. Ta med 
dig barn och barnbarn, mor- och farföräldrar, vänner och bekanta och 
hjälp oss att få in en ordentlig slant till Världens barn. 

Köp dina ramar 
hos oss!

Görsjöv. 2 C Hagfors • Tel 0563-616 66

TEXTÅBILD



13/10 Öppet Hus på GilleYoga 
Kom och prova på olika typer av yoga - jag har klasser 
för alla! Vill du bli stark, rörlig, stressa ner eller bara 
må bra? Gammal som ung, stark som svag och stela 
som kylskåp är varmt välkomna till mig.  
Nya kurser börjar v 43!

Mer info hittar du på:  
https://gilleyoga.com 
Kontakt: gilleyoga@gmail.com  
sms 070 255 16 36

Tisdag 9 oktober kl 14-16 är det dags!
Leif på Jaal underhåller.

Entré: 40 kr inkl kaffe och hembakt bröd.
Stina berättar historier.                    Nästa gång 6 november.

Välkommen till 
Edebäcks Bygdegård!

www.edeback.se

Ulla dukar fram  
aftaskaffet igen!

Läs mer på 
www.hagfors.se/framtidsforum

PIZZERIA PUB

Fullständiga rättigheter

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

Välkommen!

Helgens tips 
Black & White  169:-

Inkl en stor stark, alt. alkoholfritt

Ons	 Stekt	fisk	m	spenat	o	potatis
3/10 Rispytt m stekt ägg
Tors  Grönpepparbiff m sås o potatis
4/10 Grönsakssoppa, pannkaka o tillbehör
Fre Kycklingfilé	m	rotfrukt	o	5-pepparsås 
5/10	 PIZZABUFFÉ
Mån	 Ugnsstekt	korv	m	mos
8/10 Kasslergryta
Tis Fläsk m löksås/raggmunk
9/10  Kycklinggryta m rödcurrywok o ris
Ons	 Panerad	fisk	m	Skagenröra
10/10	Levergryta	o	ris

GRATIS PIZZAUTKÖRNING
I HAGFORS

Ring, beställ och vi kommer 
med maten!

(Det går även bra att betala med kort)

 Gilla oss           
för mer info

För lunchmeny:
www.brukshotellet.nu

eller Facebook.

caterobokningar@
brukshotellet.nu

0563-103 30

Nu är det dags!
Boka Julbordet

Tyngsjö bygdegård 1 dec. kl 14.00
Boka på 070-525 10 39

Karl-Erik Sakofall

NICE INN
Gatukök 0563-147 70

Slutspurt Kampanj t o m 7/10
Hamburgermeny
  90 g    Förr 78:-  Nu 75:-
150 g    Förr 88:-  Nu 75:-
Kebab
i pita     Förr 80:-  Nu 75:-
rulle      Förr 93:-  Nu 75:-
tallrik    Förr 93:-  Nu 75:-

 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

Ons 3/10 Persiljejärpar serveras med brynt potatis 

och gräddsås

Tors 4/10 Dillkött serveras med kokt potatis

 Alt. Lasagne

Fre 5/10 Schnitzel serveras med potatisgratäng 

och bearnaisesås

Lör 6/10 Helstekt fläskfilé serveras med champin-

jonsås och klyftpotatis

Sön 7/10 Tjälknöl serveras m potatisgratäng o gelé

Mån 8/10 Strömming serveras med potatismos och 

skirat smör

Tis 9/10 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 10/10 Köttfärslimpa serveras med champinjon-

sås och kokt sås

  0563-406 22

Med res. för ev. ändringar

 
Torsdag 4/10 kl. 11.00-15.00 

KOLBULLAR
och lingonsylt

Tisdag 9/10 kl. 11.00-15.00
PASTA m skinksås

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

Förbeställ gärna hämtlådor från kl 9.00
Tel. 0563-257 55     Välkomna!

Öppet: vard 11.00-15.30



Y

IDA MODÉN
Grattis Ida Modén i 
Hagfors som fyller 
13 år den 5 oktober. 
Kramar i massor 
från alla nära och 
kära

Vi gratulerarVi gratulerar

Vigda

Vigsel har ägt rum i Norra Råda 
kyrka den 22 september 2018 
mellan Jolin Larsson och Krist-
offer Juhlin. Präst var Margaretha 
Lännevall. 

Foto: Marlene Jarl

Skoga 
Bygdegård

Nästa dans 20/10: Matz Rogers

DANS
Bob Stevens

Lördag 6/10
20.00-24.00

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!

Matbingo
i Gustavsfors Bygdegård 

Lördag 6 oktober kl 14.00
Vi bjuder på kaffe med dopp.

Välkomna!  Gustavsfors Bygdegårdsförening

KOM & 
DANSA
Gammeldans 
och Folkdans på
Hembygdsgården Ekshärad

med början ONSDAG
10/10 kl 17.30. 

Fortsättningsvis följ våra dagar och 
tider för träning på vår portal:

www.dansafolkdans.nu/distrikt/
eksharads-bygdelag

Nya och gamla dansare 
välkomna!    Ekshärads Bygdelag

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
********************************************
LEDIGA BOXPLATSER
hos Hagfors-Uddeholms Ridklubb. 
Isolerat ridhus, vi hjälps åt med ut- och 
insläpp. Ring Anna för mera info 076-
8241697. Välkomna till HURK!
********************************************
UTHYRES MUNKFORS
Stor tvåa med kaklat badrum, trägolv 
trädgård etc uthyres. Ej betalningsan-
märkningar. Hyra 4.940 kr. Då ingår allt 
utom hushållsel. För bilder, info eller 
visning
Ring 0733-10 01 08
********************************************
LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser, 
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo 
Folkets Hus och Park
Tel. 0563-920 32
********************************************
UTHYRES: LÄGENHET I EKSHÄRAD
3 r.o.k., varmhyra, kabel-TV. Obliga-
torisk kreditupplysning. Ring för mer 
information.
Tel. 070-623 79 79
********************************************

HAGFORS HEMBYGDSGÅRD
Loppissaker mottages tacksamt. Skrym-
mande saker kan hämtas. Öppettider: 
vardagar 11.00-15.30. 
Ring 0563-257 55
********************************************
GAMLA POLARE PÅ SOLVIK GRAVOL
Dags igen för Ingvar Karlsson med 
polare, onsd 3/10 19.00. 150:- inkl 
Solvik-smörgås! Anmälan 0563-13600, 
070-3121387. Välkomna! Solviks BGF
********************************************
LÄRARFÖRBUNDETS 
PENSIONÄRER
Välkomna till Bystugan i Uddeholm 
onsdag 17/10 kl 14.30. Torleif Styffe un-
derhåller och vi bjuder på liten förtäring. 
Anmälan senast 8/10 till Britt-Louise 070-
3409995, Annika 070-6467760.
********************************************
DHR BROSTUGAN ÖPPETTIDER:
Måndag-torsdag 08.00-16.00, lunch-
stängt 12.30-13.30. Fredagar 08.00-
11.30. Kondoleanser kan lämnas direkt 
på Brostugan eller via telefon 0563-
61675. Välkomna!
********************************************
SPF SENIORERNA
RANSÄTER-MUNKFORS
har månadsmöte den 8 oktober kl 17.00 
i Munkfors församlingshem. Modevis-
ning, föredrag av friskvårdskonsulent 
Agnes Vigander. Kaffe och smörgås 50:-/
person. Lotteri. Sam.arr. Vuxenskolan. 
Välkomna!
********************************************

FIN GAMMAL JÄRNTRAPPA
med sirliga räcken. Svart, 3 steg. Finns 
i centrala Hagfors.
Tel. 070-569 12 61
********************************************
HÄRBRE 9.000:-
Stort, grått, gammalt. Cykel, ny 1.100:-
Tel. 070-239 81 28
********************************************
BOSTADSRÄTT RIKSBYGGEN
Superfin hörnläg. en trappa upp. Rost-
brännarev 14A. 2 r.o.k. + allrum, helre-
nov., m nytt kök, inbyggd diskmaskin. 
Tvättstuga i samma ingång m möjlighet 
att koppla in egen maskin i badrummet. 
Måste ses! 135.000:- eller högstbj.
Ring 073-847 49 56 för mer info
********************************************

SUNNEMO PRO
har Trivselträff på F.H. den 11/10 kl 
17.00. Pris 80:-. Torsten Born kommer 
och talar om PRO Värmlands resa till 
Prag till våren för medlemmar. Anm. till 
Birgitta 070-6072074, Ruth 076-8293481 
senast 7/10.
********************************************
LÖRDAGSMIDDAG
i Bergsängs skola, lörd 13/10 kl 13-15. 
Två olika köttgrytor m potatis o grönsa-
ker. Efterrätt: Äppelpaj m vaniljsås. Pris: 
100:-/vuxen, 50:-/barn. Anm. till Angelica 
070-6342353 senast 10/10. Välkomna 
önskar Bergsängsbygdens Byalag.

Läs tidningen på nätet www.veckobladet.se

Biodagar: 070-652 72 57 

Kassan öppnar 60 min 
före biovisning.

Se kommande filmer på: 
BIO.SE eller 

BIOGUIDEN.SE
Hagfors Minnesmuseum 0563-151 20

GRÄNS
TORSDAG 4/10  KL 19.00  
Från 15 år, 110 min  120:-

PETTSON OCH FINDUS
Findus flyttar hemifrån
SÖNDAG 7/10  KL 14.00  
Barntillåten, 82 min  100:-

VENOM
SÖNDAG 7/10  KL 18.00

TORSDAG 11/10 KL 19.00  
Från 15 år, 112 min  120:-



         Eneas djurbutik & trimsalong 
             

 

 

 

 
 

 

DJURBUTIK & TRIMSALONG
I oktober händer det hos Eneas!
Vi firar vår 2 1/2 års jubileum med 

rabatter, fest och evenemang.4/10 Djurens Dag
Stigande rabatter
under hela dagen

10% - 30%
Funbox 50% rabatt

16/10 Jubileum
Vi bjuder på kaffe/te/saft

med hembakad sockerkaka 
och hembakade 

hundkex
27/10
Eneas 

Fikavandring

31/10
Bus eller godis

Check-in hos Eneas FB och 
få gratis godis till ditt djur

Eneas Funbox
hela oktober:

30% rabatt på 
första Funbox 

vid prenumeration
4/10:

50% rabatt

Skolgatan 2, HAGFORS          Öppettider: Måndag-fredag 10.00-18.00, Lördag 10.00-14.00

www.eneas.services  
för mer info

  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 1 200 000 kr
Rum 7 rum, varav 4-5 sovrum
Boarea 150 kvm + 70 kvm Tomt 9 765 kvm
Energiklass B
Visning Ring för tidbokning!
Mäklare Julie Henriksson 070-5269062

Ekshärad
Hamra Hagen 2

Utgångspris 1 095 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 119 kvm + 10 kvm Tomt 25 219 kvm
Energiklass G
Visning Ring för tidbokning!
Mäklare Hans Mellquist 070-5269015

Prästbol
Håkanbol 2

Utgångspris 395 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 101 kvm + 49 kvm Tomt 880 kvm
Energiprestanda 96 kWh/kvm år
Visning Ring för tidbokning!
Mäklare Julie Henriksson 070-5269062
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