
Nr 33   Vecka 38   Årgång 29 Onsdag 16 september 2020Tel. 0563-616 66 www.veckobladet.se
Fax 0563-109 79 info@veckobladet.se

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen

Forts. inne i tidningen

Erbjudandet gäller t. o. m 31 oktober 2020

SPARA 
UPP TILL

5 500:-

JØTUL F 370 ADVANCE JØTUL F 520 HIGH TOPJØTUL F 602 ECO

NU FRÅN
21 900:-

NU 29 400:-NU 9 400:-

Ord. pris från 
23 900:-

Ord. pris 32 400:-Ord. pris 11 400:-

Svart lack Svart lackSvart lack

PRISBELÖNT SERIE STOR, RYMLIG BRÄNNKAMMARETIDLÖS KLASSIKER ÄR 80 ÅR!

Facebook.com/jotunlint @JotulStoves, #jotul
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.se

vid köp av
Jøtul kamin och 
NVI skorsten*

* NVI erbjuder 2 500:- på skorsten i samband med köp av Jøtul kamin så 
man kan spara upp till 5 500:-. Läs mer om NVI Skorstenssystem på nvi.se.

En atmosfär av värme,
välbefinnande och mys, 
då du känner dig fridfull, 
kan njuta och vara i ögonblicket.

hyg�e” [  hy :g    ]e

JØTUL F 3 

NU 14 400:-
Ord. pris 16 400:-

Svart lack

FUNKTIONELL ELEGANS
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FUNKTIONELL ELEGANS

Rönna väg 11 SUNNE
info@amtab.info
www.amtab.info
0565-505 65

Ord. öppettider:
mån-tors kl 13-17
fre och lör kl 10-13

Varmt 

välkomna!

JÖTULDAG HOS ÄMTABJÖTULDAG HOS ÄMTAB
Torsdag 17/9 kl 12-19Torsdag 17/9 kl 12-19

Vår Jötulutställning har blivit större och snyggare.

Under veckan 14/9 till 19/9 
har vi bra erbjudanden på alla Jötuls kaminer.

Vi firar med några extra bra erbjudanden 
under vår Jötuldag torsdag 17/9 kl 12-19

Bok: En skogsby i förvandling
Sven-Erik Karlsson var lokalredaktör 
i Hagfors under många år. När han 
gick i pension slutade han skriva näs-
tan helt.Lusten var borta. Efter tusen-
tals tidningsartiklar var det stopp.

Men nu plötsligt har han skrivit en 
bok.
- Jag kände mig nästan tvingad, säger 
han. Skogen försvann ju en rasande 
fart runt mej. Jag kunde inte tiga 
längre.
Boken heter ”Örnögon”. Vilket har 
en given förklaring, framhåller Sven-
Erik.
- Örnögon är bra att ha. Om du ska se 
mer än på ytan.
För det är något som händer i Gus-

tavsfors. Det handlar om förändring 
på flera plan. Det ena är att skogen 
försvinner.
- Ja, timmerbilarna har dundrat förbi 
vårt hus under många år nu. Dygnet 
runt. Ibland har vi haft svårt för att 
sova.
- Det finns folk som inte går  ut i sko-
gen längre. De stigar de knallade på 
när de var barn är utplånade. Det är 
sorgligt.

På ett annat plan, det mänskliga,  
sker också en snabb förändring. I en 
by som har har haft en stabil befolk-
ning under långa tider ser vi nu hur 



Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Gäller 17/9-23/9
GUDSTJÄNST LIVE PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/forshagamunk-
forsforsamling
MUNKFORS KYRKA 
Ti 10 Möracafé. Robert Axelsson 
”Gammalt och nött”. Max 30 besö-
kare i kyrkan. 
RANSÄTERS KYRKA
Sö 18 Skymningsgudstjänst. Lotta 
Okkonen.
ÖVRE ULLERUDS KYRKA
Sö 18 Meditationsgudstjänst. Mats 
Johansson Flygg.
DEJE FÖRSAMLINGSHEM 
To 10 Förmiddagsfika. 
FORSHAGA KYRKA 
Sö 11 Mässa. Mats Johansson 
Flygg. Livesänds. Ti 9:30 Frukost-
klubb. Sånger som berör med David 
& Sara Åström. Max 30 besökare 
i kyrkan. On 18:30 Yin yoga. 
Församlingshemmet. 19:45 Tyst 
meditation. Församlingshemmet.

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

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 20/9 kl 11.00 Högmässa, Lars-Peter Hjärpe, extra musik.

HAGFORS PASTORAT
Se annonsVi gratulerarVi gratulerar

KLARA & FREJA
17 september 
fyller våra go-
dingar Klara 
& Freja 7 år! 
Stort grattis 
på er dag, vi 
älskar er! Mamma, Anders & Lukas.

WILMER LUNDSTRÖM
Den 15 september 
fyller vårt älskade 
barnbarn Wilmer 
Lundström i Munk-
fors 3 år. Många grat-
tiskramar från farmor 
och farfar.

ANDRÉZ ALEXANDERSSON
Hagfors solstråle 
fyller 3 år den 19 
september! Grattis 
på födelsedagen vår 
älskade Andréz öns-
kar mamma o Johan 
med familj.

GOTTFRID KATZBERG
Vi vill fira vår fa-
voritpojke Gottfrid 
som fyller 8 år den 
17/9. Vi önskar dig 
en underbar födel-
sedag. Puss o kram 
från mamma, pappa, 
lillasyster Alva, Tiger 
o Tarzan.

  

Munkfors
Ons 16/9 kl 19.00 Bön hos Solveig.

Gräs Missionshus
Mån 21/9 kl 19.30 Stugmöte på 
Coronavis i missionshuset.

Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar 
bryter sig in och stjäl. Samla era skatter i himlen... 

Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
Matt 6:19-21

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Tors 17/9 kl 18.00 Torsdagsträff, 
film och samtal med Josef Sjöberg 
och Billy Blomkvist. Välkomna!

Söndag 20 sept kl 11.00
Startar vi med gudstjänst igen

Roland Jansson
Sång av Ida Nyström
Välkommen till oss eller följ 
oss via länken som finns på
www.kyrktorget.se/hoje.

missionskyrka
Servering

Vi är i stora salen och håller 
avstånd, allt enligt 

rekommendationerna
Välkommen om du är frisk!

Vi på Häggården i Råda vill 
tacka alla vikarier som har käm-
pat och ställt/ställer upp med att 
göra ett fantastiskt jobb! Jag vill 
också tacka alla medarbetare som 
alltid finns till hands med en hjäl-
pande hand och ett glatt humör.

Stort tack från Marcus 
med personal

Tummen upp

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

Vårt varma Vårt varma 
tacktack

till alla Er som på olika sätt 
hedrat minnet av 

vår innerligt älskade

Gösta Carlsson
vid hans bortgång.

Mona
Annika o Ulf

Sara o Magnus
Gabriel, Vincent, Holly

TackTack
till alla Er som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår älskade

Robert ”Bobban”
Svensson

med fina blommor och 
minnesgåvor. 

Samt för den omtanke och 
kärlek som ni visat oss i 
sorgen efter vår älskade.

Katrin och barnen
Mamma, pappa och

syskonen med familjer

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

VÄLKOMNA!
Veckobladet
Textåbild

Öppettider
måndag 8-12

tisdag, onsdag 8-14

torsdag 8-16
fredag 8-14



Välkommen att fira gudstjänst
Söndag 20/9

Stig Löwenspets och Tina Sundbäck
kl. 11:00 i Hagfors kyrka, Mässa

 Kl. 16:00 i Sunnemo kyrka, Gudstjänst
Söndag 27/9 

Åsa Bergsten och Eva Verde
  kl. 11.00  i Sunnemo kyrka, Mässa
kl.16.00 i Hagfors kyrka, Gudstjänst

”Världens barn” 
Vi börjar vår insamling till ”Världens barn”

och välkomnar nya veckokonfirmander.
Stilla mässa 1/10 kl 17, Hagfors kyrka

Kommande evenemang
Församlingsafton 1/10 kl 18, Norra Råda kyrka 

Backbons Blues Band
Klädbytarrummet  flyttar ut 2/10 kl 11-15,

på torget i Hagfors. Kom och ge och få kläder.
Vi söker nu efter vinterkläder!
Insamling för ”Världens barn”.

 Regelbunden veckoverksamhet
 Öppen förskola

Berggården, mån och ons-fred kl 9 – 11.30
 Ungdomskvällar

 Berggården tors kl 18-22
Babyrytmik Berggården

 ons kl 10.30, ojämna veckor
Babyrytmik Norra Råda församlingshem

 mån kl 10.30, jämna veckor

Vi möts på distans
Följ oss på Facebook

Onsdagar - veckans psalm och fredagar - andakt
 Gud hör bön

På vår hemsida kan du skriva din egen bön,
 vi kommer be dina med dig på söndagens guds-

tjänst.

Kontaktuppgifter
Församlingsexpeditionen telefonväxel: 0563-54 05 30

Våra nya telefontider:
mån 10-12, ons 10-12, tors 13-15 

Vill du komma i kontakt med oss finns våra övriga
 kontaktuppgifter på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/hagfors

epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se 
Kyrkogårdsförvaltningen: 0563-145 00

mån, ons, tor, fre kl. 9.30–11.00, tis 13.30-15.00

Välkommen till Hagfors pastoratVälkommen till Hagfors pastorat

URSÄKTA
LJUDET

Vi på Uddeholm kommer under hösten att utföra grävarbeten 

och krossning av material på västra delen av industriområdet. 

Arbetet sker dagtid och beräknas pågå fram till årsskiftet. 

Dessvärre innebär arbetet bullernivåer som är högre än vanligt. 

Bullret kan vi tyvärr inte undvika, men vi gör allt vi kan för att 

begränsa störningarna. 

Vi ber om din förståelse under perioden som arbetet pågår.

Öppettider: 
måndag, onsdag, fredag 12.00-17.00
tisdag, torsdag 12.00-18.00 

Dalavägen 14 (f.d. Folktandvården) Hagfors.
Vi ev. frågor ring 070-230 87 24, måndag-fredag.

Mail: joakim.lander@hagfors.se

www.hagfors.se/fritidsbanken
Följ oss på Facebook: Fritidsbanken Hagfors

Hagfors

NU HAR VI ÖPPNAT IGEN!



Text och betalning oss tillhanda SENAST  TORSDAG  kl 16.00

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.

Kryssa valfri rubrik:

Föreningsnytt

Säljes

Köpes

Övrigt

Uthyres/Önskas hyra

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

(Max 8 rader inkl. rubrik och telefonnummer)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FYND & FÖRENINGSNYTTKupong!

Annonskostnad 60:-/st



Införd vecka

Bifogar   kr

kontant

via Swish 1230489690

via Plusgiro 457018-0 
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13 14

Melodikrysset v.38 - 19 september

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:...............................................................................................................................................
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13 14

Melodikrysset v.38 - 19 september

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

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

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

Melodikrysset v. 38 - 19 september

ÖRNÖGON
Boken om Gustavsfors

En by i förvandling
av Sven-Erik Karlsson

Finns att köpa på 
Hagfors Pappershandel och 
på nätet, bl a vulkanmedia.se

forts. från fram 

Bok: En skogsby...
de unga flyttar , de gamla dör, 
och de åldriga släktbanden lö-
ses upp.
- Så fort hus blir lediga är det 
oftast utländska medborgare 
som tar över. Inget fel i det. De 
kommer med hammare och 
spik och framtidstro. Under 
tiden löses gamla släktband 
upp medan byn fortsätter leva, 
men kanske på ett annat sätt 
än tidigare.

Sven-Erik tror att byn änd-
rat ansikte totalt om några 
decennier. Han frågar sig  oro-
ligt vad som då sker med den 
gamla kulturen och de djupt 

förankrade traditionerna. I de 
lokala föreningarna är medel-
åldern hög och problem finns 
redan idag med att hålla verk-
samheter uppe.
- Vad händer när eldsjälarna 
inte orkar längre?

Sven-Erik var ute en höst 
och en vinter på långa vand-
ringar, ibland på skidor, ibland 
i iskalla gömslen och alltid 
nästan  sällskap med sin gam-
le hund. Det var här boken 
tog form. En bok om skog, 
folk, vargar, björnar, fåglar 
och mycket annat. Det handlar 
också om en mystisk örn.
- Jo, den finns i verkliga livet. 
Och jag hittade den till slut. 
Den betyder mycket för mig.

Den gamle hundenBortom hyggena finns naturen



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

Mjönäs Djurklinik

070-336 33 31  Dalbråtsv. 12

• Körkortsfoto • Inram-
      ningar • Klockor
• Batteribyte klockor
• Fotoramar • Fotoartiklar

Öppet: 
mån-tors 10-18 

lunch 12.30-13.30

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

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

AA-MÖTEN 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

En 80-årings bekännelse, 
men det är ingen bikt!
Jag har aldrig trott, att jag är någon 
kvinnlig Gud
och inte heller någon Kristi Brud
Men jag tror, att jag är alltings 
Mamma
och det har Ni ju fått anamma
Jag kan prata med de flesta djur
och detta kan ju inte bara vara tur!
Att jag är en ”pedantisk bohem”
har aldrig vållat mej problem
Att jag som ”Etter-Kaisa” lagt mig 
till med later
har varit bra, när jag har ”spelt” 
teater
Jag har försökt att alltid tänka 
nästa steg
och jag tror inte, jag har varit 
särskilt feg
En dag vid kära Ört-tjärns västra 
strand
Frågade jag Gud: Kan jag bli ett 
redskap i Din hand?
Under 80 år har både svar och 
frågor blivit många
och genom tacksamhet, så kan 
man lyckan fånga
Mitt syfte mä att ”bry sej om” och 
”lägg-sej i”
Det var att göra världen bättre, det 
vet ju Ni (?)
Men utan barn och barnbarn och 
barnbarnsbarn och alla Er andra 
runt omkring
Då vore denna 80-åring ”absolu-
tely” ingenting.

Ann Britt Säfström

Tack till alla
som förgyllde min födelsedag 
med blommor, presenter, telefon-
samtal, besök och en fantastisk 
konsert ute på Möruddens cam-
ping med nära och kära både på 
och utanför scenen. Stort TACK!

från Ann Britt Säfström

Munkfors
tackar för skänkta priser 
till Smétrampen 5/9 2020

LM Bil AB, Munkfors Träd-
gårdstjänst, Munkforssågar 

AB, Swedev, Lerins, Leksaken, 
Klippstudion, OKQ8, Munkfors 

Bilelektriska, Voestalpine, 
Jörgen Bergström, Inger och 

Jan Hylland.
Stort tack till Räddningstjänsten 
i Munkfors och Majas Gatukök

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

- Är personalen vid 
vantfabriken organise-
rad?
- Ja, dom är med i 
handskfacket.



Mäklarhuset Bengt Pettersson
Adress: Kyrkogatan 1, 683 33 Hagfors 
Telefon: 0563-120 00   Telefax: 0563-126 50 

www.maklarhuset.se/hagfors

Vintervägen - Hagfors
Utgångspris: 625 000:-
Enplansvilla med hel källare och med berg-
värme, belägen i trivsamt villaområde med 
närhet till rekreationsområde och centrum. 
4 rum varav 3 sovrum. Gillestuga. Rymlig al-
tan i västerläge. Vidbyggt garage.

Hagforsvägen

Denna charmiga souterängvilla har ett lugnt, 
centralt läge på populära Hagforsvägen 
och inrymmer 7 rum. 2 öppna spisar. Bastu. 
Bergvärme. Balkong. På souterängplanet 
finns en frisersalong färdig att tas i bruk. 
insynsskyddad uteplats. Vidbyggt garage. 
Välvårdad trädgårdstomt.

Kvarnströms väg - Hagfors
Utgångspris: 895 000:-
Välvårdad och trevlig 1-plansvilla med källa-
re, belägen på hörntomt, gränsande till grön-
område. 3 rum samt gillestuga. Bergvärme. 
Carport och garage. Två altaner.

Centrum - Hagfors
Utgångspris: 1 650 000:-
Vi har nöjet att erbjuda denna ytterst char-
miga fastighet till försäljning. Denna arki-
tektritade villa har ett centralt läge med helt 
insynsskyddad trädgård. Bostadshuset in-
rymmer 12 r.  varav en tillb.del om 4 r. som äv. 
har sep. ingång. Lämpl. som lght el. kontor. 
Bergvärme. Fristående garage med förråd. 
Timrad redskapsbod. Boulebana.

Norra Skoga - Ekshärad
Utgångspris: 450 000:-
Lantligt belägen fasadstens-villa med hel 
källarvåning och jordvärme samt med närhet 
till sjön Busjön. 4 rum varav 3 sovrum. Fri-
köpt tomtmark om 8.593 kvm. Garage i käl-
lare. Gäststuga. Dubbelgarage. Uthuslänga i 
bra skick samt en timrad bod.

Getarevägen - Hagfors
Utgångspris: 950 000:-
Trevligt parhus i attraktiva villaområdet Sätt-
ra om vardera 4 rum och kök. Balkong. Hel 
källarvåning. Bergvärme installerad 2018. Al-
taner under tak, samt balkonger. Friliggande 
garage. Uppväxt trädgårdstomt. Växthus.

Stor-Jangen - Lysvik
Utgångspris: 650 000:-
Helt avskilt beläget fritidshus med ett under-
bart sjöläge intill sjön Stor-Jangen, innehål-
lande kombinerat köksavdelning och sov-
plats samt allrum med öppen spis. Gäststuga 
om ett rum. Friköpt tomt om 1.225 kvm.

Hermelinvägen - Hagfors
Utgångspris: 1 175 000:-
Insynsskyddad välvårdad och rymlig sou-
terängvilla med spännande planlösning, 
belägen i barnvänligt villaområde i slutet av 
återvändsgata. 5 rum. Ytterligare rum kan 
enkelt tillskapas. Vidbyggt garage. Berg-
värme. Fastigheten är belägen ett stenkast 
från lekplats.

I år firar Munkfors bruk 
350-årsjubileum och För-
eningen Gamla Bruket 40 
år. Det som var tänkt att bli 
en festsommar blev genom 

Gamla Bruket i Munkfors:

JUBILEUMSÅR – men då kom corona!

coronapandemin istället en 
sommar på sparlåga. Plöts-
ligt stod det klart för fören-
ingen att nästan alla aktiva 
var 70+ och flera 70++ och 

blev tvungna att isolera 
sig från de normala kon-
takterna med besökarna. 
Festligheterna har nu både 
föreningen och voestalpine 

skjutit på framtiden.
Det blev också en tråkig 

sommar för de aktiva, när 
man sedan många år blivit 
ett väl sammansvetsat ar-



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.

Skolgatan 4, Hagfors 
Tel 0563-101 56

HAGFORS 
PAPPERSHANDEL

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.

Vill du delta?
10 VIP-biljetter lottas ut. Vinnaren får två 
biljetter och en signerad bok.

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.  

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

betslag, både när det gäller 
att ta emot besökare och när 
det gäller att underhålla och 
utveckla byggnaderna och 
deras användning. 

Föreningens stadgeenliga 
uppgift är att för framti-
den bevara minnet av de 
gångna århundradena av 
järnhantering och bruksliv 
samt att skapa stolthet hos 
munkforsborna för det arv 
samhället bär på. En viktig 
del av detta har också va-
rit att göra Gamla Bruket 
och Bruksparken till den 
naturliga mötesplatsen för 
munkforsbor och ett för 
hela Värmland naturligt ut-
flyktsmål när det är något 
speciellt evenemang eller 
en helt vanlig sommardag.

Föreningen Gamla Bru-
ket förfogar nu över en 
central del av det gamla 
bruksområdet i Munkfors 
med ett antal byggnader i 

en vacker 1800-talsmiljö. 
Här finns Kvarnen med sina 
samlingslokaler, Brand-
stationen med exempelvis 
ångsprutan från 1884, Chi-
cagoboden med sin utställ-
ningshall, arkiv och verk-
stad, Museibyggnaden med 
modellmuseet och Fröken 
Ruths Café, Martinverket 
från 1877 och byggnads-
minne samt Bruksparken 
med Ljungbergsscenen. Det 
är ett vackert område, med 
fantastiska möjligheter. Det 
är bara fantasin och kultur-
minnesskyddet som begrän-
sar.

Det är i denna levande 
miljö föreningen behöver 
flera krafter till arbetslaget, 
till allt ifrån att ta emot be-
sökare till att sköta adminis-
tration, samla dokumenta-
tion, underhålla byggnader 
och utveckla verksamheten.

Gamla Bruket står inför förnyelse
Vi har under många år haft ett väldigt bra arbetslag som skött 
Gamla Bruket med hjälp av ett par säsongsanställda. Men en 
efter en passerar nu 80-årsstrecket och under denna 
coronasommar har verksamheten gått på sparlåga.

Nu bereder vi oss för en nystart. Det finns fortfarande kvar 
kunskap och erfarenhet men det är avgörande att vi får in 
yngre som kan ta nya initiativ och föra utvecklingen framåt.

Ett bra sätt att bekanta sig med verksamheten är att komma med 
på styrelsens (kvällstid) eller arbetsutskottets (dagtid) 
sammanträden. Anmäl ditt intresse på gamlabruket@gmail.com 
så meddelar vi dig när vi träffas, eller kontakta någon av oss, 
exempelvis: Gunnar Thyberg, 070-517 85 55, 
Gun-Britt Nilsson, 070-651 42 54, Olle Olsson 0563-514 04 
eller Bengt Kylberg, 073-219 59 36.

Välkommen att ta kontakt!
Det finns en plats för dig och spännande utmaningar att möta, 
tillsammans med oss andra. 



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

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

FYND & FÖRENINGSNYTTFYND & FÖRENINGSNYTT

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

ÅRSMÖTE EKSHÄRADS SLALOM-
KLUBB
den 10/10 kl 14.00 i Bodegan.

OBS! Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa 
samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning 

eller service,  ej heller försäljning av djur!

LÄGENHET SÄLJES
1 rum och kokvrå, Atterbergsvägen 
2C, Hagfors. På markplan med egen 
uteplats. 35 kvm. Hyra 2.100:- inkl bred-
band. Pris 16.000:- eller bud.
Tel. 070-284 48 82
********************************************
FIN BOSTADSLÄGENHET I HAGFORS
Riksbyggen med 2 rum + allrum och 
kök. Säljes till högstbjudande. Bud från 
65.000 kr. Lägenheten ligger på 3:e 
våningen. Hyra 3.469 kr.
Tel. 072-328 93 33 André
********************************************

TVÅ RUM O KÖK
Sheraton, Munkfors.
Tel. 072-541 93 00 dagtid
********************************************
LÄGENHET ATTERBERGSVÄGEN 2 B
Hagfors. 1 rum och kokvrå, 35 m2, 
markplan. Fiber finns. Förrådsutrymme. 
Säljes till högstbjudande. Vid intresse 
kontakta Maj-Britt Larsson.
Tel. 0563-133 90
********************************************
TRÄDGÅRDSPLATTOR
35x35 cm, ca 25 m2 200:-. Fina, legat 
under tak, ingen mossa. Munkfors.
Tel. 070-315 61 61
********************************************
2 R.O.K. HÖGHUSEN
Norrings väg 7, våning 5 1/2. Köksskåp 
och vitvaror är bytt. Pris 40.000:- eller 
högstbjudande.
Tel. 073-832 74 50
********************************************

VINTERFÖRVARING AV MC
Möjlighet till vinterförvaring av MC finns i 
uppvärmd och larmad lokal. För info ring
Tel. 073-835 15 31 Thomas
070-677 00 93 Hans-Erik
********************************************
GÅRD SÖKES
Vi söker en generationsgård med minst 2 
boningshus, med plats för djur, gärna en 
plats där verksamhet kan bedrivas och 
enskilt läge. Gärna hyrköp. Vi är seriösa, 
skötsamma och driver i dag 2 företag 
och kan ge goda referenser. Maila till 
mingansky@outlook.com
********************************************

AFFISCHER i alla storlekar
FOLDRAR  A4 A5

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

100x60

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

VISITKORT
SKYLTAR

47x115

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

FOLDRAR
KUVERT

47x108

PROGRAMBLAD
BÖCKER med fyrkantsrygg

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Lars-Ove 
är en av 

våra 
trogna

utdelare

SPORT • SPORTSPORT • SPORT

FÖRENINGAR
Maila gärna in era 

matchresultat senast 
måndag kl 9.00

info@veckobladet.se

VB-sporten

Golf
Uddeholms GK
H50/D50 Torsdag 10 september
1) Christer Bodin 73. 2) Olle Tönnberg 
74. 3) Jan Ekelund 74. 4) Per-Axel Erics-
son 74. 5) Karl-Erik Muller 74. 6) Christer 
Söderström 75. 7) Hans-Erik Gerebro 75. 
8) Alice Ekelund 75. 9) Gunnar Johans-
son 77. 10) Thryggve Engström 77. 11) 
Leif Andersson 77.
34 deltagare

Under säsongen 2020/21 kommer  
det krävas att man har ett säsongs-

kort för att kunna se Hagfors IBS  
A- eller JAS-lag i Uddeholm Arena. 

 
Läs på HIBS.NU hur du ansöker om  

att få köpa ett säsongskort till  
A- eller JAS-laget. 

 
Sista dagen att ansöka är  

20 september. 

SÄSONGSKORT HAGFORS IBS 

Kvinnojouren 
Duvkullan

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

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

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

Det är kö på lunchba-
ren. Man trycker på 
knappar för att beställa 
och kassörskan ropar 
upp maträtterna i takt 

med att de blir klara för avhämt-
ning. Det uppstår oro när rösten 
förkunnar:
- Två kycklingar, en lever! 



Bästa Kund,

Den:  22 september  så är ni välkomna till oss på Molkers Däck för att 
uppleva ett urval av vinterns nya person och lastbilsnyheter och mobila lösningar från 
vår partner Bridgestone. 

Utmana dig själv och dina vänner i en Olympisk Utmaning. 

Vi bjuder på mat samt dryck och kaffe. 

Varmt välkomna mellan 9 och 13. 

Worldwide Olympic Partner 

“Hur stark är du jämfört med en svensk Olympier” 

Tävla och vinn fina priser!

INBJUDAN WINTER ROADSHOW 2020

Bästa kund
Den 22 september är Ni välkomna till oss på Molkers Däck för att 
uppleva ett urval av vinterns nya person- och lastbilsnyheter och mobila 
lösningar från vår partner Bridgestone.
Utmana dig själv och dina vänner i en Olympisk Utmaning.
Vi bjuder på mat samt dryck och kaffe.
Varmt välkomna mellan 9 och 13.

Hagfors 0563-109 55, 144 11

är här och 
visar fälgar

är här och visar bilar



Text och betalning oss tillhanda SENAST  TORSDAG  kl 16.00

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.

Kryssa valfri rubrik:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupong!


Införd vecka

Bifogar   kr

kontant

via Swish 1230489690

via Plusgiro 457018-0 

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:-

Annonstext:

FAMILJEANNONSER

KLUVEN VED
Beställ nu, levereras 

efter överensk.
Ove 070-203 24 62

SÄLJESRikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

UTBRÄNDHET
VÄGEN IN – VÄGEN UT
Martin Roland, biblioteksassistent på 
Hagfors bibliotek ger sitt perspektiv 
på dagens folksjukdom utbrändhet.

Gröna aulan, Älvstranden Bildningscentrum
Tisdag 28 september kl.18.00
TID OCH PLATS

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

TID OCH PLATS
Måndag 5 oktober

kl.18.00 på Kyrkhedens bibliotek
Fri entré men begränsat antal platser. 

Anmäl dig till Hagfors bibliotek. 

Vi samarbetar med

Välkommen!

FJÄRILSMÖTEN

Tavlor med fjärilsmotiv samt Mikaels bok 
”Fjärilsmöten” finns på plats till försäljning.

Föredragshållaren och fotografen 
Mikael Skalstad berättar om fjärilar 
och visar vackra bilder på fjärilar i 

deras naturliga miljö. 

MED PENNA OCH KAMERA FRÅN 
TORSBERGET TILL TRANSSYLVANIEN

VÄRMLANDS STÖRSTA 

I år ställer vi in Värmlands största stickcafé men 
vi fortsätter att sticka och virka mössor, vantar, 
sockor och halsdukar till Stadsmissionens 
arbete med hemlösa vuxna i Värmland! 

Du kan lämna in det du har stickat 
eller virkat fram till och med fredag 
30 oktober på Hagfors bibliotek.

STICKCAFÉ 2020

NÄRMAST LEDIGA VECKOR 
för annonsplatsen på Veckobladets framsida 

FINNS I OKTOBER
Vi hjälper er med utformning av er annons.

Vi hörs!
info@veckobladet.se   0563-616 66



Potatis säljes
Naturgödslad

Olika sorter
Självplockning från låda. 

Även sort. i 20 kgs säck. 

3 km från Ekshärads kyrka, mot Torsby, skyltat från vägen 

Fre - Lör - Sön
25-27/9 kl 9-17

OBS! Endast EN helg

www.skogsmaklarna.com
info@skogsmaklarna.com                 

0563-419 00

FASTIGHET TILL SALU

Flera fastigheter finns. Titta på vår hemsida.

Bebyggd skogsfastighet i Norra Skoga 
Hagfors kommun
Jönstorp Nedre. Avsides men inte ensamt. Hus om 3-4 r o k 
på 91 + 29 m2. Dubbelgarage extra porthöjd. Ca 6 ha varav 
ca 4,5 ha produktiv skog.

Torsdag 17/9 kl. 10.30-15.00 
KÅLPUDDING

ALT. PANNBIFF 90:-     
HÄMTLÅDOR 80:-

Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Begränsat antal sittplatser

Om du vill komma till oss och äta och 
inte har en lunchtimme att passa, 

kom då gärna före eller efter lunchtid
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET 
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

 RESTAURANG INDIANEN

Vi serverar 
frukostbuffé 65:- 
vard. 9.00-10.15

EKSHÄRAD

LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 90:- 

Pensionär 80:- Hämtlåda 69:-
Lör-Sön 100:-

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Alternativa 
rätter finns 
varje dag

Fullst. rättigheter

BUFFÉ & 
A LA CARTE  
öppet 11-15
alla dagar

Ons 16/9  Levergryta serveras med potatis & ris

Tors 17/9 Dillkött serveras med potatis

Fre 18/9 Indianens favorit - Fläskfilé, 

 potatisgratäng, pepparsås

Lör 19/9 Snitzel serveras med stekt potatis och 

bearnaisesås

Sön 20/9 Tjocka revben serveras med 

 klyftpotatis

Mån 21/9 Dubbelpanerad strömming

Tis 22/9 Stekt rimmat sidfläsk serveras 

 med alt. raggmunk, löksås el. 

 bruna bönor

Ons 23/9  Chili con Carne

  0563-406 22

Med res. för ev. ändringar

Anneberg-
Stensnäs VSF

ÅRSMÖTE
Onsdag 30/9 kl 18.00
Bågskytten, Ekshärad
Välkomna    Styrelsen

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

Cherie, King Edward, Snöboll, 
Asterix, Folva, Gul mandel, Aman-
dine m.fl. Sv äpplen, morötter, lök, 
rödbetor, solrosfrö, fodermorötter. 
Nykokt sylt, flera sorter, (60-70% 
bärhalt). Övrigt sortiment se 
www.potatisbilarna.se
Säljes från lastbil. 
LÖRDAG 19/9: Lesjöfors värdshus 
10.45, Hagfors stn 11.45, Uddeholm 
12.15, Ekshärad mittemot  kyrkan 
13.00,  Stöllet OK/Q8 13.45, Ambjörby 
Folkets hus 14.30, Likenäs macken 
15.00.
SÖNDAG 20/9: Munkfors systembol 
9.30, Olsäter skola 10.30.

Ej kort. Nästa tur om 4 veckor.

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ

FALBYGDENS LANTPRODUKTER  
070-298 39 40 • www.potatisbilarna.se

 LOPPIS
Lör & Sön 19-20/9

Kl 10-17
Nävervägen 15 Hagfors

Infart vid Pekås  Endast kontant

Guidade vandringen som skulle 
varit i lördags Skalltjärnsrundan - 
flyttad till nu på lördag 19/9!
Häng med oss då.
Se förra veckans annons, samma info gäller, tider m.m.
eller läs mer på 
www.visitmunkfors.se

Keramikhuset 
    Diana

S:a Broddheden, 683 93 Råda 
(Rv 62, 2 km sö om Råda) 0706674309
info@keramikhuset.se • keramikhuset.se

Nu är hösten här, så vi kan 
krypa in, mysa och måla.

Vecka 39
Tisdag kl 13-18
Fredag kl 13-18 

Dessa dagar har vi även 
ÖPPET HUS då ni kan sitta 

här och måla
Kvällskurserna startar vi
Tisdag 29 sept kl 18.00
Torsdag 1 okt kl 18.00

OBS  Föranmälan
Välkomna!

Titta in på vår hemsida
www.veckobladet.se



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

Johan Eriksson   Kristina Nilsson
Privatrådgivare Hagfors  Privatrådgivare Torsby

Välkomna!

Ekshärad Busjöåsen 16

Utgångspris 275 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sovrum Boarea 91/5 kvm Tomt 2 989 kvm Byggt 1928
Energiprestanda 70 kWh/kvm år Energiklass C Visas Ons 15/4 16.15-16.45
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Ekshärad | Hornnäs 40

Utgångspris 675 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sovrum Boarea 100/88 kvm Tomt 2,343 ha Byggt 1935
Energiprestanda 67 kWh/kvm år Visas Tors 17/9 17.00-17.30 - kontakta mäklaren för bokning
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Ekshärad | Hornnäs 40

Utgångspris 675 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sovrum Boarea 100/88 kvm Tomt 2,343 ha Byggt 1935
Energiprestanda 67 kWh/kvm år Visas Tors 17/9 17.00-17.30 - kontakta mäklaren för bokning
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Ekshärad | Hornnäs 40

Utgångspris 675 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sovrum Boarea 100/88 kvm Tomt 2,343 ha Byggt 1935
Energiprestanda 67 kWh/kvm år Visas Tors 17/9 17.00-17.30 - kontakta mäklaren för bokning
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM
På grund av den positiva 

utvecklingen i vår kommun 
och efter ett mycket gynn-
samt försäljningsresultat 
söker vi nu, för kunders 
räkning, villor, fritidshus 

och gårdar.

Välkomna att höra av er för 
en kostnadsfri värdering!

Rebecca, Julie och Hans

Fastighetsbyrån Hagfors 0563-505 00
Rebecca Mellquist  070-526 90 25
Julie Henriksson  070-526 90 62
Hans Mellquist  070-526 90 15  
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