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Dialogmöten om framtiden i hela Hagfors
Vilken utveckling ser du på platsen där
du bor? Hur vill du att hela Hagfors ska
se ut i framtiden? Nu behöver vi få veta
dina idéer och ta vara på ditt engagemang för att tillsammans utveckla hela
Hagfors. Under hösten arrangerar Hagfors kommun tillsammans med samarbetspartners fem dialogmöten för att
diskutera den framtida utvecklingen av
kommunen. Första mötet är i Sunnemo.
Under hösten kommer Hagfors kommun med samarbetspartners att bjuda in
till fem tillfällen där vi tillsammans kan
diskutera och inspireras av dåtid, nutid
och framförallt framtiden.
- Vi hoppas det blir inspirerade möten
där bara fantasin kan sätta gränser för

den framtida utvecklingen i Hagfors
kommun, säger Lars Sätterberg utvecklingschef i Hagfors kommun.
Det första dialogmötet är i Sunnemo
i september. Därefter hålls dialogmöten
i Råda, Ekshärad, Hagfors och Gustav
Adolf under oktober och november. För
mer information om datum och tider se
webbplatsen för Hela Hagfors och annonser i Veckobladet.
Vill skapa engagemang
- Syftet med dialogmötet är att skapa
engagemang för att utveckla sin bygd
och möjlighet att hitta samarbeten för
fortsatt utveckling i hela Hagfors kommun. Vi hoppas kommuninvånarna tar
chansen att vara med och påverka. Vår

förhoppning är att några av de förslag
som kommer fram även kan användas i
arbetet med en ny översiktsplan, säger
Lars Sätterberg.
- Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, håller avstånd, tvättar händerna
och vid minsta sjukdomssymptom är det
viktigt att stanna hemma. Vi kommer
dela upp er i mindre grupper i olika rum
så de som deltar på plats ska kunna hålla
fysisk distansering, informerar utvecklingskoordinator Sara Källvik.
Om du vill delta på dialogmötet ska du
anmäla dig i förväg. Maximalt 50 personer kan fysiskt närvara vid varje möte.
Men man kan också delta digitalt.

Välkommen till en komplett bilverkstad!
• Service och reparationer

• Bilglas inkl. vindrutor och stenskottsrep.

• Personbilar / Lätta lastbilar / Släp / Husbilar

• Motoroptimering i samarbete med
AS Motorteknik

• Alltid Assistansservice
• Hämta / Lämna-service hos dig

• Automatlådeservice / Sköljning

• Vi släcker Bilprovningens 2:or

• Motorsköljning

• Komplett däckservice inkl. däckhotell

• Bilrekondanläggning

• AC-service och reparationer

• Repererar försäkringsskador
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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

FORSHAGA-MUNKFORS FÖRSAMLING
GUDSTJÄNST LIVE PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/forshagamunkforsforsamling

Munkfors kyrka
Sön 13/9 kl 11.00 Gudstjänst, Per Mathisen.
Tis 15/9 kl 10.00 Möracafé, musik & sång med Helena Andersson.
Max 30 besökare i kyrkan.
Ons 16/9 kl 14.30 Sittgympa, församlingshemmet. Anmälan till
Gunilla Berglund 054-87 55 45.
Deje församlingshem
Tors 10/9 kl 10.00 Förmiddagsfika kl 11.00 Sittgympa, övre plan.
Anmälan till Gunilla Berglund 054-87 55 45.
Nedre Ulleruds kyrka
Sön 13/9 kl 11.00 Gudstjänst, Kajs-Mari Engström, Mattias
Kareliusson, Lotta Okkonen, ny präst i församlingen, välkomnas.
Nedre Ulleruds kyrkokör. Livesänds via Facebook.
forts.

Forshaga kyrka
Tors 10/9 kl 14.30 Sittgympa, nedre plan i församlingshemmet.
Anmälan till Gunilla Berglund 054-87 55 45.
Sön 13/9 kl 18.00 Gudstjänst, Per Mathisen.
Tis 15/9 kl 9.30 Frukostklubben, Mattias Kareliusson presenterar sig.
Max 30 besökare i kyrkan.
Ons 16/9 kl 18.30 Yin Yoga, församlingshemmet kl 19.45 Tyst
meditation, församlingshemmet.

HAGFORS PASTORAT
Blinkenbergskyrkan
Sön 13/9 kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst, Åsa Bergsten, Conny Westlund och Ida Nyström.
Norra Råda kyrka
Sön 13/9 kl 16.00 Gudstjänst, Åsa Bergsten och Tina Sundbäck.

FAMILJES

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

FAMILJ

Avd. 65 Norra Värmland

NU STARTAR VI UPP IGEN!

Tummen upp

Höstmöte 2 okt kl 13.00
Gyda Gettjärn, sista anm 23 sept
Julbord 27 nov kl 13.00
Hotell Monica Hagfors, sista anm 12 nov

Vi gratulerar

Vi följer naturligtvis folkhälsomyndighetens rekommendationer!
Anm. görs till Mona Olsheden 073-065 58 17
Välkomna!

OSCAR MÖRKING

Grattis Oscar på din
9-årsdag den 10 september. Vi önskar dig
en fin födelsedag med
presenter och tårta.
Hela släkten i Hagfors skickar ett stort
grattis och många
kramar till dig. Grattis önskar mormor och morfar.

Han har kommit för att predika frid för er som var långt borta
och frid för dem som var nära.
Ef 2:17

Gräs Missionshus

Sön 13/9 kl 11.00 Klarälvsgudstjänst i Blinkenbergskyrkan.
Mån 14/9 kl 19.30 Stugmöte på
Coronavis i missionshuset.

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Tors 10/9 kl 18.00 Torsdagsträff,
film och samtal med Josef Sjöberg
och Billy Blomkvist. Välkomna!

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

FAMILJ

Sön 13/9 kl 11.00 Gudstjänst, Lars-Peter Hjärpe.

ANNONSSTOPP:
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser

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.

till Jonna och Torbjörn för att
ni finns i dessa Coronatider. Vad
skulle vi göra utan er.
Tusen tack Sigrid m fam.
till dig som hittade mitt ICAkort och lämnade in det på ICA
Munkfors.
Barbro Svensson
till alla mina grannar på Munkgatan 8 D Munkfors, ni ställer alltid upp. Tack även till Anna Karin
och Eiwor Andersson. Ni är guld
värda för mig. Sköt om er.
Britt Hagström
Vi vill rikta ett stort och varmt
tack till alla som på olika sätt
bidrog till räddningen av vår
katt Morris. Men störst tack och
många kramar till den fantastiska
arboristen.
Hälsn. Fam Larssson
Atterström i Bergsäng

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

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 • info@veckobladet.se
Öppet mån 08.00-12.00,
tis-ons 8.00-14.00,
tor 08.00-16.00, fre 08.00-14.00

BOKSLÄPP med

NINNI
SCHULMAN

Ninni finns hos oss
i butiken från kl 13.00 den
17 september och signerar
den nya boken. Vi blir först på
hennes Värmlandsturne!
Beställ gärna din bok i förväg.
Vi kommer att följa riktlinjer
för trängsel men alla får sin
bok signerad.

HAGFORS
PAPPERSHANDEL

Ninni Schulman debuterar med
självbiografi – kommer till Hagfors

Hagfors deckardrottning Ninni Schulman
firar
tioårsjubileum
som författare och släpper samtidigt sin första
självbiografiska roman
med titeln Flickebarn
nr 291 . Ninni har skrivit sex böcker i den populära serien om journalisten
Magdalena
Hansson som utspelar
sig på välkända platser
i Hagfors kommun. En
sjunde bok i serien förväntas komma under
våren 2021.
Foto: Magnus Liam Karlsson Nu debuterar Ninni
med en personlig och innerlig självbiografi om barndomsupplevelser som har format henne till den hon är idag. Född
med en ryggskada som hotade att ta hennes liv växte hon
upp med frekventa sjukhusbesök. Läsaren får en inblick i
Ninnis uppväxt som delvis är formad av utanförskap och
ensamhet.
Precis som tidigare år kommer Ninni till Hagfors för
sitt officiella boksläpp. I september finns det möjlighet att
träffa Ninni och få ett eget exemplar av boken signerat. På
kvällen deltar hon i ett kvällsevenemang på Älvstranden
Bildningscentrum. Snart finns boken också att låna på Hagfors bibliotek.
Öppettider
08.00-12.00
måndag
08.00-14.00
tisdag , onsdag
08.00-16.00
torsdag
08.00-14.00
fr edag

ANNONSSTOPP
TORSDAGAR
KL 16.00

Skolgatan 4, Hagfors
Tel 0563-101 56

VIP-KVÄLL MED
NINNI SCHULMAN

Ninni Schulman släpper sin självbiografiska
roman Flickebarn nr 291. Torsdag 17 september
klockan 18.00 berättar hon om boken och sitt
författarskap på Älvstranden Bildningscentrum.

Vill du delta?
10 VIP-biljetter lottas ut. Vinnaren får två
biljetter och en signerad bok.
Anmäl dig till Hagfors bibliotek på 0563-187 70 eller
biblioteket@edu.hagfors.se. Anmälan är öppen fram
till och med fredag 11 september.
Vinnarna meddelas via telefon.
Kvällen streamas och finns tillgänglig för alla att se
på Hagfors kultur och biblioteks YouTube-kanal.

TEXTÅBILD
info@veckobladet.se

0563-616 66

www.veckobladet.se

Kooperativa Hyresrättsföreningen
Uvå Strand
inbjuder föreningens medlemmar till
”FÖRSTA SPADTAGET”

Dialogmöten om framtiden
för hela Hagfors

med representanter från Riksbyggen, Elms Byggnadsfirma
och Hagfors kommun på Kvarteret Cykeln vid Uvån
torsdag den 10 september kl 13.00
Välkomna till en milstolpe i Hagfors Bostadsförsörjning!
Styrelsen KHF Uvå Strand

Vid fem tillfällen under hösten bjuder Hagfors
kommun med samarbetspartners in till dialogmöten.
Där ska vi tillsammans diskutera och inspireras av
dåtid, nutid och framförallt hela Hagfors framtid.

Kommande dialogmöten
Sunnemo, söndag 27 september
Råda, onsdag 7 oktober
Ekshärad, onsdag 21 oktober
Hagfors, söndag 8 november
Gustava, onsdag 18 november

Nu byggs det i Hagfors igen!

kl. 17.00 – 21.00
kl. 18.30 – 21.00
kl. 18.30 – 21.00
kl. 17.00 – 20.00
kl. 18.30 – 21.00

Max antal deltagare vid varje tillfälle är 50 personer.
Det finns även möjlighet att delta digitalt. För mer
information och anmälan se kommande annonser
i Veckobladet och www.helahagfors.se

Varmt välkommen!

*** *** ***
Vart du än går, gå med hela
hjärtat.
Okänd

*** *** ***
Var dig själv. Världen älskar
original.
Okänd

Melodikrysset
v. 37 - 12 september
Melodikrysset v.37 - 12 september
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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:...............................................................................................................................................

Äntligen får vi se ett första spadtag för ett större bostadsbygge, det var många år sedan sist. Det är den tidigare Hagfors
Seniorhusförenings projekt, som nu kommit så långt att de
nästan sjuttio sökandena till de 33 lägenheterna på torsdag
kan se invigningen
nere vid Uvån på
fastigheten Cykeln
(se separat annons
i denna tidning).
Det är extra roligt
att det blev en välrenommerad, lokal
byggnadsfirma,
Elms, som slutligen fick uppdraget
av den nybildade
kooperativa hyUvå Strand
resrättsföreningen
Uvå Strand.
Riksbyggens koncept med kooperativa hyresrätter presenterades för representanter för KPR-ledamöterna i SPF
och PRO, och kommunerna, vid en konferens i Karlstad redan 2014. Det var då i princip okänt i Värmland. Via kommunens pensionärsråd utarbetade dessa det första utkastet
till Seniorhusföreningens målsättning att även Hagfors
pensionärer skulle slippa flytta, för att kunna få tillgång till
moderna, anpassade kategoribostäder. Efter detta
är det flera kommuner i Värmland
som
upptäckte
konceptets fördelar och nu har flera byggen startats
och färdigställts.
Det är extra gläd- Utsikt från markplanet mot torget.
jande att beslutet om kommunens engagemang togs i politisk enighet, även om vägen dit inte var enkel med olika
fördröjningar.
Det kanske var tur att den fina placeringen, med närhet
till centrum och kommunikationer, inte hann att mutas in
för något annat ändamål än för de som mest behöver det,
kommunens pensionärer!
Under den kommande månaden kommer individuella
kontakter med de sökande att inriktas på detaljerad visning
av ritningar och val av lägenhet och andra uppgifter, för
teckning av lägenheten.

Guidad vandring Skalltjärn 12/9

VANDRINGENS DAG!
Lördag 12 september är det Vandringens dag och då är du hjärtligt
välkommen att följa med oss på en guidad vandring längs vackra
Skalltjärnsrundan. Leden är en av kommunens finaste och är ca
6 km lång med kuperad terräng. Vår guide är Peter Stefanson.
Samling kl.10.30 vid Far Inn 62 för avresa kl.10.45. För att kunna
hålla korrekt avstånd så erbjuder vi inte samåkning. Det går också
bra att möta upp vid vandringsledens startpunkt, Granhöjdsstugan.
OBS!
Vandringen genomförs vid tjänligt
väder. Kostnadsfritt. Medtag gärna
fika, vatten, bra skor & glatt humör!
För mer information: 0563-54 10 81

Köp minst två produkter
från
och få

20%

OBS! Gäller onsdag 9/9 -lördag 12/9

• Ansiktsbehandling
• Massage
• Pedikyr
• SPA-behandling
• Vaxning
• Frans och brynfärg

Erbjudande
Anti-wrinkle dag&natt
serum för ögonområdet
Ord. 645:- NU 516:-

Välkomna!

MIAS HUDVÅRD MUNKFORS
0563-506 70

Säsongens
vardagshjältar hyllades
Nu har gruppen Profilera Munkfors-Ransäter utsett säsongens
vardagshjältar. Denna gång föll valet på Peter Nord och Sanna
Rutborg.
Tre gånger om året utser Näringslivsforumets grupp ”Profilera
Munkfors-Ransäter” säsongens vardagshjältar där en man och en
kvinna uppmärksammas för sina ideella insatser, ofta behjärtansvärda sådana. Syftet med utmärkelsen är att lyfta privatpersoner
som har gjort en viktig insats för Munkfors kommun.
Motiveringarna lyder:

Sanna Rutborg

Du kan även boka din behandling på ”Boka direkt”

MUNKFORS KYRKA 100 ÅR
Hjälp oss göra en utställning!
Munkfors kyrka fyller 100 år. Har du bilder från de gångna
100 åren som är kopplade till kyrkan, församlingslivet,
kyrkogården, kyrkokören eller annat så vill vi gärna visa upp
dom i en utställning! Fram till den 28 september kan du
lämna in dina bilder för scanning på expeditionerna i Munkfors
eller Forshaga. Det går även bra att maila bilder till
forshaga-munkfors.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen på 100-årsjubileum den 4 okt!

För upptäckten av en pågående skorstensbrand och insatsen som med stor sannolikhet
räddade livet på en familj, räddade deras hus från att brinna
ner och fick Räddningstjänsten att snabbt rycka ut och
släcka elden.
Sanna, du är en hjälte!

Läs mer om utställningen och firandet på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors.

Peter Nord

Peter har under Coronatider
visat vilket stort hjärta han
har. Han har sedan mars tagit
hand om inköp åt flera äldre
personer. Han hjälper även
till på Coop två dagar i veckan
och packar kassar som äldre
sedan kan hämta på lastkajen. Allt sker ideellt för att de
ska känna sig trygga och för
att minska smittspridningen.
Tack Peter, för att du hjälper
de äldre att hålla i och hålla ut.
Du är en hjälte!

Kulturstipendium 2020

Dags att söka eller föreslå stipendiat till
Munkfors kommuns kulturstipendium 2020.
Förslag med motivering lämnas senast 12 oktober till:
Kommunstyrelsen, Box 13,
684 21 Munkfors
eller skicka per e-post till:
kommun@munkfors.se
Mer information hittar du på
www.munkfors.se
Förra årets Kulturstipendium
tilldelades Anders Ajaxson

SPORT
Golf

Uddeholms GK

H50/D50 2 september
1) Kjell Andersson 67. 2) Gunnar Hjerdt
Bengtsson 68. 3) Karl-Erik Miller 69.
4) Sven Landtmansson 70. 5) Christer
Bodin 70. 6) Christer Söderström 70.
7) Thryggve Engström 70. 8) Sten-Inge
Olsson 73. 9) Bo Cederholm 73. 10) Lars
Robertsson 73. 11) Per-Axel Ericsson 73.
12) Agne Andersson 73.
34 deltagare
Bästa dam Alice Ekelund.

Ishockey

Meriterade Edman från
Forshaga till Munkfors

Han har gjort tre säsonger i allsvenskan med Troja-Ljungby, tre säsonger i
den danska högstaligan och testat på
SHL-spel med både Färjestad och HV71.
Nu är den 29-årige backen Niclas Edman
klar för IFK Munkfors!
Niclas Edman kommer närmast från
tre division 1-säsonger med Forshaga,
men kommande säsong är det division
2 och Munkfors som gäller.
- Jag väljer spel i Munkfors eftersom
jag inte har tid till att spela i högre division. Division 2 tar mindre tid och när
jag valde att spela ett år till så vill jag ha
chans att vara med i ett lag som kan och
vill gå uppåt.
Den 29-årige backen beskriver sig
själv på följande sätt:

!
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- Jag är en allround back som gillar att
fylla på i anfallen. Jag har spelat hockey
många år i olika ligor och hunnit skaffa
mig lite rutin efter alla år.
Han tror på en ny framgångsrik
säsong för regerande seriesegraren
Munkfors.
- Munkfors chanser att gå upp ser
bra ut. Kommer dock bli extra svårt eftersom division 1 ska krympa sin serie.
Munkfors lagbygge tycker jag ser väldigt
intressant ut på pappret så det kommer
bli en rolig säsong.
IFK-tränaren Olof Nilsson gläds såklart åt nyförvärvet.
- Rutinerad, mycket duktig back. Har
meriter från högsta nivå och har varit
Forshagas bästa back i flera säsonger.
Kommer bli en stor tillgång för oss med
sin rutin och sitt spelsinne. En kanonvärvning, säger Nilsson.
Niclas Edman har Kil som moder-

Innebandy

klubb, men tillbringade junioråren i
Färjestad där han också noterades för
två SHL-matcher säsongen 10/11. Med
J18-laget vann han SM-guld 06/07 och
SM-silver 07/08. Han spelade J18-VM
08/09 och noterades för totalt 14 J18landskamper.
På seniornivå gick karriären sedan
vidare med två division 1-säsonger i
Skåre och tre allsvenska säsonger i
Troja-Ljungby. Under sin andra säsong
i Troja-Ljungby, 12/13, lånades han in till
HV71 och noterades för en SHL-match.
Därefter väntade två fina säsonger i
danska högstaligan med Unibet Stars
och Fredrikshavn innan den tredje, med
Sönderjyske, förstördes av en skada.
De tre senaste åren har tillbringats i
division 1-laget Forshaga där det förra
säsongen blev 22 (9+13) poäng på 32
matcher.
Totalt i karriären har Niclas Edman
noterats för 12 (3+9) poäng på 143
allsvenska matcher, 48 (13+35) poäng
på 65 matcher i danska högstaligan, 71
(25+46) poäng på 137 division 1-matcher
samt tre SHL-matcher.
Munkfors har tidigare värvat Rasmus
Nilsson från Kil, Ivan Jakubik från MSK
Ziar, Sebastian Ström, Lucas Berg,
Samuel Persson och Victor Augustsson
från Viking.
Kontrakten har förlängts med målvaktsduon Jonas Westerlund och Gustav
Klier Vallgren, utespelarna Jonas Johannesson, Andreas Bergström, Viktor
Chragin-Hansson, David Henriksson, Johan Berntsen, Victor Nilsson-Westlund,
Tim Forslund, Erik Gunnarsson, Kristian
Lindsäth, Alex Andersson, Robert Basth
och Peter Wennerström samt tränarduon
Olof Nilsson och Marcus Ekblom.

Ännu en spelare klar

Äntligen är det klart! Det är nu klart
att Julia Nillson kommer att fortsätta
sin karriär i HIF Julia var en av våra
viktigaste spelare ifjol och kommer vara
så även i år. Det bästa med Julia är att
hon kan spela riktigt bra på alla positioner. Förra säsongen spelade hon som
center, men i år kommer vi starta henne
som back. Hon är trygg med bollen
och vågar hela tiden spela sig ur svåra
situationer. Bra blick, speluppfattning,
skott och passningsspelare. Trots sin
unga ålder känns hon oerhört rutinerad,
och tillhör stommen i HIF. Vi är otroligt
glada över att Julia spelar för oss även
denna säsongen

FYND & FÖRENINGSNYTT
Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00

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

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
(Max 8 rader inkl. rubrik och telefonnummer)

Föreningsnytt

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

Säljes

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

Köpes

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

Övrigt
Uthyres/Önskas hyra
Annonskostnad 60:-/st

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

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0

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

Klipp ur och skicka in kupongen till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors.
Det går även bra att maila in på info@veckobladet.se. Meddela då under vilken rubrik och hur betalningen sker.
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Hösterbjudande!

Svensktillverkat
Svensktillverkat
Svensktillverkat

Vi vet var Björnåsen ligger
Funderar du på att gallra eller slutavverka din skog? Vill du
göra det nu eller behöver du hjälp att planera dina åtgärder
för de kommande åren?

2.000:rabatt
Hösterbjudande:

Prata med oss som kan trakten och som bryr oss om den.
Vi ser till att du får ut det rätta värdet av din skog, samtidigt
som vi värnar om miljö och klimat.

Gäller endast vid beställning tom 13/9

På fiskarheden.se kan du läsa om Björnåsen och andra
spännande platser.

per 10.000
som du beställer för
Hösterbjudande:
Handtag på köpet!

2.000:rabatt
2.000:rabatt

per 10.000:- som du beställer för.

Pekås
per 10.000:somHagfors:
du beställer för.
köpet!
Tors 10/9 kl 11-13, klHandtag
15-17, Frepå
11/9
kl 11-13
Handtag
på
köpet!
ICA IndianenGäller
Ekshärad:
10/9 kl 11-13
endastTors
vid beställning
v. 36-37.

Gäller
endast
vid beställning
v. 11-13
36-37.
Munkfors
OK/Q8:
Fre 11/9 kl

Ring för kostnadsfritt hembesök!

Ring för kostnadsfritt hembesök!

Patrik
20
31hembesök!
| Robin 83
0705-77
69 97
Ring
kostnadsfritt
Robin för
070-577
690706-40
97
Linda
076-160
76
Hitta våra skogsexperter i ditt område på fiskarheden.se

Patrik
0706-40
20 31ALLA
| Robin
0705-77
69 97
PASSAR
KÖK!
www.norddesign.se
PASSAR
ALLA
KÖK!
www.norddesign.se
PASSAR ALLA KÖK! www.norddesign.se

Veckans
Jobbmeny
HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny
gå in på
arbetsformedlingen.se

PLATSHYRA

VINTERFÖRVARING
Inställning av husbilar,
husvagnar, båtar, bilar
m.m. pågår.
I stabilt förrådslager
i Ekshärad.

Lagret är ventilerat, brandoch inbrottslarmat.
Prisexempel: Enkelaxlade husvagnar 2.500:- inkl. moms.
Boggivagnar 3.000:- inkl. moms.

Boka din plats snarast
möjligt!

Atlas

070-513 12 02

• Den senaste och modernaste
tekniken. Inga kompromisser perfektion i varje detalj.
• Oöverträffad prestanda – är
bland annat den första bergvärmepumpen med ett
SCOP-värde >6,0
• Den tystaste bergvärmepumpen
på marknaden, med en varmvattenproduktion i en klass för sig.

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

Dop Vigsel
Guldbröllop
Har ni döpt ert
barn, gift er eller
firar ni t ex
Guldbröllop?
Dela med er
av händelsen
i Veckobladet!

Skicka en bild och
några raders text till
info@veckobladet.se eller
Veckobladet, Görsjöv. 2C,
683 33 Hagfors
Pris 300:-.
Betalas kontant eller
via Swish 1230489690
Plusgiro 45 70 18-0
Meddela hur
ni betalat.
Förskottsbetalning.

Nu kan vi erbjuda räntefri
delbetalning på era installationer
genom ett samarbete med
Wasa-kredit.
Rot-avdrag kan nyttjas.

Ring eller besök oss
Olle Ohlsson
0563-14045, 070-3925010
olle.ohlsson@emperor.se
Görsjövägen 1C
683 33 HAGFORS

Hagfors Streetmeet

Lördag den 22 augusti hade Hagfors Streetmeet utdelning
av sitt årliga stipendium som sponsras av Rallyalliansen i
Hagfors som delas ut till unga motorintresserade mellan 15
och 20 år.
Årets stipendiat blev Meja Johansson för sitt intresse för bilar
och billjud och vilja att förbättra och utveckla.
Stipendiet delades ut av rallyalliansens Leo Larsson.
I samband med detta hade vi även prisutdelning i en digital
tävling då årets träffar i parken
blivit inställda.
I klassen ljudinstallation
vann Oscar Andersson.
I klassen atraktor
vann Rasmus Ström.
I klassen entusiastfordon
vann Johan Sundqvist

ng! FAMILJEANNONSER
o
p
u
K
Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00
INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
Annonstext:

Tummen upp

60:-

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

Vi gratulerar

100:-

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

Födda med ram max 31 mm 200:-

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

Tack med ram max 31 mm

200:-

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

Födda med foto och ram

300:-

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

Dop/Vigda
”Guldbröllop” (Max 30 ord)

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

300:-

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

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0



Kryssa valfri rubrik:

Tel:

Klipp ur och skicka in kupongen till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors.
Det går även bra att maila text och foto på info@veckobladet.se. Meddela då under vilken rubrik och hur betalningen sker.

Vi håller stängt torsdag-fredag 10-11/9
för internutbildning
Välkommen åter måndag 14/9
Vi påminner om våra öppettider
mån och tis 10.00-18.00, ons 15.00-18.00
tors och fre 10.00-18.00, lör STÄNGT
Vid akuta ärenden onsdagar och helger
ring på 070-310 76 69 el. 079-074 24 25

Våra nya telefonnummer till
Folktandvårdsklinikerna
Munkfors 010-83 478 60
Hagfors

010-83 478 10

Ekshärad 010-83 479 30

Görsjöv. 2 C, HAGFORS Tel. 0563-141 60 www.norabhemel.se • info@norabhemel.se

LOKALER UTHYRES
CENTRALT I HAGFORS
Verkstadslokaler, kontorslokaler
och förråd. Gamla tvätten.
Vid intresse ring: Wåge Thönberg 070-542 72 70
Tage Olsson 070-663 32 43
Gunnar Sjöö 070-683 50 95

AA-MÖTEN
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00
Öppet möte första
tisdagen i månaden.

AA-MÖTEN
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

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 överenskommelse
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 i mitten av oktober och i mitten av november.
Är ni intresserade att beställa
eller har frågor ring
Britta 070-642 87 51
eller Lars-Ove
070-220 11 30

Projekt för att unga i Hagfors ska få sysselsättning
Värmland Arbetskraft är ett projekt för dig mellan 15-29
år som vill ha någon form av sysselsättning. Det kan vara
arbete, utbildning eller att på något sätt komma närmare
arbetsmarknaden. Hagfors är en av fem kommuner i Värmland som ingår i projektet som startade våren 2020 och pågår till mars 2022. Projektledare i Hagfors är Maria Stålberg.
- Bara en kort tid efter att vi startade så kom coronapandemin. Det gjorde att projektet inte fick någon rivstart. Men
nu efter sommaren har vi kommit igång mer och gått vidare
i planeringen mot studier eller arbete för våra deltagare, berättar projektledare Maria Stålberg.
Utifrån din egna behov
Projektet Värmlands Arbetskraft riktar sig till dig som bor i
Hagfors kommun och är mellan 15-29 år som vill arbeta eller studera, men som idag inte är redo för de krav som ofta
ställs på arbetsmarknaden.
- Alla som deltar i projektet gör det utifrån sina egna behov
och förutsättningar. Målsättningen är att deltagarna ska få
stöd och hjälp att komma i arbete, börja studera eller komma närmare arbetsmarknaden, säger Maria Stålberg.
Det kan vara genom att man får vägledning inför studier el-

# Klipp ur och spara annonsen

GÅRDSFÖRSÄLJNING AV KÖTT

ler arbete, stödjande samtal, att
göra studiebesök, ha en praktik eller få hjälp
i kontakten med
m y n d i g h e t e r.
Social träning,
friskvård
och
hälsofrämjande
aktiviteter
är
också
exempel på aktiviteter som kan
ingå i projektet.
Stålberg är projektledare i Hagfors kommun för
I
Värmlands Maria
projektet Värmlands Arbetskraft.
ingår förutom
Hagfors även Eda, Grums, Säffle och Karlstads kommun
i projektet. Det finansieras av Europeiska socialfonden och
pågår till och med mars 2022.
Mer information om projektet finns på Hagfors kommuns
webbplats. Sök på Värmlands Arbetskraft.

GPS – QUIZ KLARÄLVSBANAN

HUR
HÅLLBART
RESER DU?

16 – 27 september
I samband med Trafikantveckan kan du
delta i vårt digitala quiz mellan Klarälvsbanans start i Uddeholm och Åros, Råda.

Ladda ner appen Tipsrundan
och scanna QR-koden. Lycka till!
Hur tävlar jag? Läs mer på hagfors.se/trafikantveckan

FÖRFATTARBESÖK - EWA KLINGBERG
Tisdag 15/9 kl.18.00, Gröna aulan, Älvstranden bildningscentrum

Ewa Klingberg, författare till
bl.a. den populära Huskvarnaserien och böckerna om
begravningsbyrån Tranan,
berättar om sina böcker och
om sitt författarskap.
Det är gratis, men boka gärna din plats i förväg på Hagfors bibliotek.
Evenemanget anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
biblioteket@edu.hagfors.se, 0563-187 70, @hagforskulturochbibliotek

Ta chansen att synas
på Veckobladets framsida!
Lediga veckor finns i oktober
Först till kvarn....

Kom igång med skidåkning

- så är du väl förberedd inför vinterns alla utmaningar
Alla är välkomna oavsett om du är helt
nybörjare, skidmotionär, elit
ung som gammal!
I längdbutiken får du chansen
att prova skidutrustning
innan köp!
Med rätt utrustning blir
skidåkning så mycket roligare!

öppettider
Skidtunnelns -20.00
.00
Måndag kl. 10
0-20.00
9.0
kl.
ag
sd
Ti
0-20.00
9.0
kl.
Onsdag
0-21.00
Torsdag kl. 9.0
20.00
07.0
kl.
ag
Fred
18.00
09.0
kl.
Lördag
0-18.00
9.0
kl.
ag
nd
Sö
er
kens öppettid
Se Längdskidbuti
e
på skidtunnel.s

info@skidtunnel.se • +46 (0)560 270 00 • skidtunnel.se

Nu kommer han
till Råda Ordenshus

Flaksommar Göran Samuelsson
Vad är det som gör att en
människa säger upp sin
fasta anställning som byggnadsarbetare för att istället
bli musiker och låtskrivare?
Och vad är det som gör att
samma människa tre år senare (1992) startar upp den
idag kultförklarade Packmopedsturnén,
Sveriges
idag äldsta turné där stora
delar av artisteliten deltagit.

FYND & FÖRENINGSNYTT
60:-/annons
OBS! Mottages EJ per telefon!
Betalas kontant el. via swish.

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

Fyll i kupongen på annan plats i tidningen. Skall vara oss tillhanda senast torsdag kl 16.00.

KNON-TÖNNETS FVOF
Härmed kallas till Fiskestämma onsdag
den 16/9 kl 18.00. Plats: Stora Ensos
kontor i Ekshärad.

3 R.O.K. RIKSBYGGEN
Sättravägen, 1:a vån. Nya golv, ny diskmaskin, ny spis. Bör ses. Pris 150.000:eller högstbjudande.
Tel. 070-524 25 01
********************************************
VATTENPUMP
(helt ny oanvänd) Märke A-Ko Hauswasserwerk.
Tel. 073-025 10 07
********************************************

LÄGENHET 1 RUM OCH KÖK
Vällarevägen 14 i Riksbyggen. I markplan med altan med tak. 44,5 kvm. Hyra
2.794 kr. Fiber/TV ingår. 20.000:- eller
högstbjudande.
Tel. 070-255 70 86

BORTSKÄNKES:
KANTSTENSPLATTOR
50x25 sjösten, behöver rengöras från
mossa. 17 st. Bortskänkes. Finns i
Munkfors.
Tel. 072-744 28 64
********************************************

LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser,
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo
Folkets Hus och Park
Tel. 076-763 87 09 Elina
********************************************
UTHYRES MUNKFORS
Radhus 3 r.o.k., 80 m2 + 40 m2 källare,
varmhyra 6.300 kr/mån, centralt i Munkfors. Ledig 1 december.
Tel. 070-530 73 26
********************************************

Här berättar Göran med
hjälp av musik och fantastiska berättelser historien
bakom denna saga. Hur
det blev som det blev - att
ren idioti och lite uthållighet
ibland faktiskt kan löna sig.
”Flaksommar” utspelar sig
långt bortom storstadens
puls och är en hyllning till
musiken,
berättelserna,
landsbygden och till den
helt vanliga människan.
I mars månad fick vi avboka hans turné på grund av
begynnande Coronapandemi. Nu är det möjligt att
ordna arrangemang med
högst 50 personer i publiken under förutsättning
att man kan tillämpa Folkhälsomyndighetens regler
och anvisningar. Och det
gör vi i IOGT-NTO i Råda.
Se annons på annan plats
i tidningen

*** ***

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

RESTAURANG INDIANEN
BUFFÉ &
A LA CARTE
öppet 11-15
alla dagar
Fullst. rättigheter

EKSHÄRAD 0563-406 22

serveras
Baconlindad köttfärslimpa
potatis
med pepparsås & brynt
LUNCHBUFFÉ:
nkakor, sylt & grädde
Tors 10/9 Ärtsoppa & pan
Mån-fre 90:Alt. Pytt i panna
veras med potatis- Pensionär 80:- Hämtlåda 69:ser
é
kfil
fläs
kt
ste
Hel
Fre 11/9
Lör-Sön 100:gratäng & champonjonsås
Pensionär 90:- Hämtlåda 69:&
ta
pas
d
me
as
ver
ser
Lör 12/9 Huset köttgryta
potatis
Alternativa
veras med potatis &
rätter finns
Sön 13/9 Skinkstek ser
varje dag
gräddsås
gräddstuvad
m
as
ver
ser
sk
tor
kt
Ste
Mån 14/9
Vi serverar
spenat & potatis
fläsk serveras
frukostbuffé
65:sid
t
ma
rim
kt
Ste
9
Tis 15/
el.
sås
lök
,
unk
gm
rag
vard.
9.00-10.15
alt.
d
me
bruna bönor
Med res. för ev. ändringar
veras med potatis & ris
Ons 16/9 Levergryta ser

Ons 9/9

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

Torsdag 10/9 kl. 10.30-15.00

LASAGNE 90:-

HÄMTLÅDOR 80:-

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

GÅRDSBUTIK
ÖPPET
från 1 sept:
torsd-fred
15.00-18.00
lördag
12.00-15.00

www.ransatersinvest.com
Tfn 0563-50170

Tesnim

Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

Café & Mat

Vårdcentralen Hagfors

ÅTERIGEN ÖPPET!
FRUKOST 60:serveras 08.15-10.00

Hamburgare med bröd

eller strips
inkl. 33 cl läsk
90 g ............................................... 78:150 g ............................................ 88:200 g ............................................ 98:Glutenfri, 90 g ............................. 85:Fiskburgare .................................. 85:-

Kyckling ..................inkl. 33 cl läsk

Kycklingburgare .......................... 85:Kycklingtallrik ............................. 99:-

Kebab .......................inkl. 33 cl läsk
Kebabtallrik ................................. 95:Kebabrulle ................................... 95:Kebab i bröd ................................ 85:Falafel .......................inkl. 33 cl läsk

Falafeltallrik ................................. 88:Falafelrulle ................................... 88:Falafel i bröd ................................ 88:-

VÄLKOMMEN!
Övr. rätter ...................inkl. 33 cl läsk
Köttbullar m mos .......................
Oxpytt ..........................................
Rödspätta ....................................
Lövbit ..........................................
Chicken Nuggets med strips .......

78:78:99:99:98:-

Sallader

Räksallad ...................................... 75:Kycklingsallad .............................. 75:Tonfisksallad ................................ 75:-

Korvmeny

Kokt / Grillad med bröd .............. 20:Kokt / Grillad med strips ............ 55:Tjockkorv med bröd .................... 35:Tjockkorv med strips .................. 65:Tunnbrödsrulle med grillkorv ..... 65:Pommes strips liten ...................... 25:Pommes strips stor ....................... 35:Läsk 33 cl ...................................... 15:Läsk 50 cl ..................................... 20:-

dra & Gu

ar från femt

iotalet!
io- och sext

.00
ari kl 14

5 febru

Arrangörer: IOGT-NTO Råda, NBV

Förboka
Hjärtligt
välkomna!070-665

51 38,
070-211 79 32
Max publik 50 pers.
Arr. är Coronasäkrat
Arrangörer:
IOGT-NTO Råda, NBV
Hjärtligt välkomna!

REALTIDSAUKTION
Sön 13/9 med start
kl 17.00 på nätet

072-706 87 78

Öppet 08.00-17.00 Lunch 11-14
Även avhämtning 070-289 61 24

svenska låt

Alexan
en 2
Beställ gärna matlådor från kl 9.00
6655138
• Tisdag
532, 070enshus
p 0563-12
Råda ord 0 kr inkl servering. FöT-rköNTO Råda, NBV
Begränsat antal sittplatser
räde 10
er: IOG
!
Råda IntOrdenshus
Arrangör
Om du vill komma till oss och äta och
välkomna
Hjärtligt
inte har en lunchtimme att passa,
Sön 13 sept kl 16.00
Alexandra & Gustav Larson sjunger svenska låtar från femtio- och sextiotalet!
kom då gärna före eller efter lunchtid
Inträde 150 kr
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET
Råda ordenshus • Tisdagen 25 februari kl 14.00
servering
VARDAGAR 10.30-15.30 Inträde 100 kr inkl servering. Förköpinkl
0563-12532, 070-6655138

www.torfolkochvanner.se
www.torfolk.se
tel. 0563-72368

BÄR
KÖPES!

sjunger
stav Larson

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten
Hushållsnära tjänster

DIN LOKALA
MOBILSPECIALIST

Man kan endast
buda på nätet
Säljes bl.a 2 st lastbilar Scania
75 och L55 renoveringsobjekt,
baklastare Volvo BM 218 renoveringsobjekt, äldre sågverk.
Dessa objekt finns i Långflon
Se villkor, info och annonser på
www.danielssonsauktioner.se
Anders med personal!

- VI FINNS FÖR DIG ÄVEN
NÄR DET KRÅNGLAR
Köper du din telefon på internet?
Du vet väl om att du kan köpa
din telefon tillsammans med
ditt favoritabonnemang hos
oss direkt i butiken?

FALKS HAGFORS
Kyrkogatan 4 • Tel. 0563-611 25
Öppet: må-fr 10-18, lördag 10-13

0563-409 93 • 070-340 00 22

Tidningen som ligger
kvar på bordet
hela veckan!

HAR DU KOLL PÅ DIN PENSION?
Välkommen att vara med på en digital träff där vi kommer att berätta
hur pensionssystemet fungerar och vad du som privatperson kan göra
för att få en så bra pension som möjligt!
Du har möjlighet att välja mellan två tider, ta den som passar dig bäst!
•
Datum:
Torsdag 24 september kl 09.30 eller kl 16.30
•
Plats:
dator eller mobil
Anmälan görs till: hagfors.1134@nordea.se eller torsby.1175@nordea.se
Vi som håller i informationen

Välkomna!

ROLLUP MED
Johan Eriksson
Kristina Nilsson
FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS
Privatrådgivare Hagfors
Privatrådgivare Torsby
REKOMMENDATIONER

Roll up &
Golvdekaler

För att minska smittspridning är det viktigt att de rekommendationer
som kommit följs. Ni kan hjälpa era kunder med informationen till deras
besökare.

Vi har gjort i ordning en mall på rollup som ni kan erbjuda era kunder för
entréer, receptioner, kassaköer mm (separat bild bifogas också som ni
kan visa/skicka till era kunder). Ett färdigt underlag där vi enkelt kan lyfta
in er kunds logotype och leverera ut snabbt till önskade adresser.
Maila antal rolluper, leveransadresser och logotype till oss så fixar vi
resten!

Köp dina ramar
hos oss!

Pris: 1 st 595:-, 2 st eller fler 495:-.

Roll up standard

1295:FRÅN

495:-

Golvdekaler

Med info
kring
!
Covid-19

Ø 30 cm

1184:20 st 1643:50 st 3000:10 st

PER ST EXKL. MOMS & FRAKT

Moms tillkommer.

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors • Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se • www.veckobladet.se
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TEXTÅBILD

Görsjöv. 2 C Hagfors • 0563-616 66 • info@veckobladet.se

