
Nr 35   Vecka 40   Årgång 29 Onsdag 30 september 2020Tel. 0563-616 66 www.veckobladet.se
Fax 0563-109 79 info@veckobladet.se

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen

Gilla oss på

Välkomna till oss!SUNNE Långgatan 9 
0565 - 125 80
Mån-Fre 7.00-18.00
Lör 9.00-13.00

MUNKFORS Munkerudsvägen 30 
0563 - 125 60
Mån-Fre 8.00-18.00
Lör 9.00-13.00

HAGFORS Uvedsvägen 7 
0563 - 125 70
Mån-Fre 7.00-17.00

meca.se

från 239:-
Garage-

domkrafter 

Stort utbud 

av batterier! 

LM Bil AB
Din kvalitetsleverantör av bildelar & tillbehör

Nu finns även populära 
BILVÅRDPRODUKTER från Tershine 

på  hyllan  i Hagforsbutiken

Nu bjuds det på en svängig och medryckande resa i tid och 
rum i bluesens spår i Råda kyrka. Det är Backbone blues 
band från Karlstad som står för musikupplevelsen denna 
kväll.

Backbone startade år 2000. Bandmedlemmarna har va-
rierat under åren och nu är det 6 bluesiga män som utgör 
sättningen. Musikstilen är baserad på elektrisk blues i nå-
gon form, både lugnare låtar och hårdare eller snabbare. 
Repertoaren hämtas mest från amerikanska och engelska 
artister bakåt i tiden, men även egna originallåtar. 

I sättningen finns förutom gitarr, bas och trummor även 
Hammondorgel och saxofoner; Bengt Skogberg - gitarr, 
hammondorgel, munspel, sång, Arve Andersson gitarr, Leif 
Andersson bas, Göran Eriksson trummor, Michael Tinglöf 
saxofon, Magnus Tuneld  saxofon, Råda kyrka är stor och 
därför kan bluesaftonen genomföras utifrån FHM:s  restrik-
tioner om avstånd mm.

Backbone blues band



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

Gäller 1/10-7/10

GUDSTJÄNST LIVE PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/forshagamunk-
forsforsamling

MUNKFORS KYRKA 
To 14.30 Aftakaffe. Församlings-
hemmet. Sö 11 Jubileumsguds-
tjänst. Livesänds. Visas på storbild i 
församlingshemmet. Se annons. Ti 
10 Möracafé. Filmvisning ”Återin-
vigning av Munkfors kyrka” visas. 
Max 30 besökare i kyrkan. 

ÖVRE ULLERUDS KYRKA
On 18 Sång & berättarkväll. 

DEJE FÖRSAMLINGSHEM 
To 10 Förmiddagsfika. 

FORSHAGA KYRKA 
Ti 9:30 Frukostklubb. Dan An-
dersson reportoar med Christer 
Lindén. Max 30 besökare i kyrkan. 
On 18:30 Yin yoga. Församlings-
hemmet. 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
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FAMILJ

till Kicki och Thomas Strand-
berg för att ni i dessa Covid-19 
tider handlat åt oss varje vecka.

Monica och Esse
Maj-Britt och Olle

Vägens hjältar. Tack till er som 
hjälpte oss med punkteringen på 
62:an den 22/9 2020.

Inger och Lars T

Tummen upp

  

Gräs Missionshus
Mån 5/10 kl 19.30 Stugmöte på 
Coronavis i missionshuset.

Jesus sa: ”Om ni inte omvänder er och blir som barn, 
kommer ni inte in i himmelriket”.

Matt 18:3

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Tors 1/10 kl 18.00 Torsdagsträff, 
film och samtal med Josef Sjöberg 
och Billy Blomkvist. Välkomna!

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Ons 30/9 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.
Sön 4/10 kl 11.00 Familjegudstjänst L-P Hjärpe, barnkör.

HAGFORS PASTORAT
Se annons

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

11-kaffemusik utan kaffe 
i Ekshärads kyrka!
kl 11.00 torsdag 1/10
Favoritkapellet
Per-Thomas Eriksson fiol, nyckelharpa & sång
Bengt Lindroth fiol & dragspel
Håkan Hjerdt nyckelharpa & kontrabas

Vi följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer gällande 
antalet besökande och hänsyn.

Välkommen!

Vi gratulerarVi gratulerar

HAILEY YNG-CLARKE
Grattis älskade Hai-
ley på din 1-årsdag 
den 30/9. Massa pus-
sar och kramar från 
mamma, pappa, brö-
derna Jamie och Co-
lin, mormor, morfar.

LOVA ENGDAHL HULTMAN
Vi vill gratulera vår 
solstråle Lova på 
hennes 1-årsdag den 
1 oktober. Grattis-
kramar och pussar i 
massor till lillsessan 
från syskonen Leo 
och Lovisa, mamma 
& pappa samt resten av släkten. Hurra 
för dig! 

OLIVER ULLMAN
Grattis Oliver då du 
den 3 oktober fyller 
14 år! Hela släkten 
skickar en stor grat-
tiskram till dig på 
födelsedagen. Grattis 
önskar farmor och 
farfar.
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Gräs ÄJO tackar alla företag 
som skänkte fina priser till vår tävling

Munkfors:
Bil & Maskin, LM Bil MECA, 
Munkforssågar, Bilelektriska, 
Lerins, Bageri & Konditori 
Punkten, Trädgårdstjänst, OK/Q8. 
Sunne:
Bil & Maskin, Helmia, 
Länsförsäkringar. 
Filipstad:
Håkansson Kläder.

Hagfors:
Enghs sport, Euronics, Bolist, Eks-
härad, Risbergs Trädgård, Nordea, 
Hagfors Blomsterhandel, 
Kaffestugan, Colorama, Norab, 
Elm´s, OK/Q8, Hagfors 
Trädgårdstjänst, Autoexperten, 
Hamu, Karl Hedin, Hemgården, 
Janssons Möbler. 

Gynna dessa sponsorer!



Välkommen till Hagfors pastorat
Välkommen att fira gudstjänst

Torsdag 1/10 kl 17
Stilla mässa Hagfors Kyrka 

Åsa Bergsten och Tina Sundbäck

Söndagen 4/10
Allsångsgudstjänster med läsarsånger. 

Åsa Bergsten och Eva Verde
Kl 11.00 Gustav Adolf kyrka 

JohnElis Hollsten sång gitarr och predikan. 
Sven Åke och Björn spelar dragspel.

Kyrkbuss Hagälven (Pallinkorset) kl 09.50, 
Hagfors kyrka kl 09.55 Bussterminalen kl 10.00, 

Stjärnsnäs kl 10.05, Geijersholm kl 10.15, Gustavsfors kl 10.30
Kl 16.00 Norra Råda kyrka 

Honeybears och familjen Möllberg. Samarr. med Bilda

Söndag 11/10
Hanna Isaksson och Tina Sundbäck

Kl 11.00 Sunnemo kyrka Tacksägelsegudstjänst
Kl 16.00 Hagfors kyrka Gudstjänst med utdelning av 

dopänglar
Vi följer FHM restriktioner om max antal besökare. 

Kyrkorna öppnar ca 1 tim före gudstjänst/evenemang. 

Evenemang
Församlingsafton med Backbone Blues Band.

Torsd. 1/10 kl 18.00 Norra Råda kyrka
”En resa i tid och rum i bluesens tecken” 

Samarr. med Sensus
Klädbytardag på torget i Hagfors.

Fred 2/10 kl 11-15.00 Barnaktiviteter mellan kl 13-15 
Klädbytarrummet flyttar ut. Kom och ge och få kläder. 

Vi söker nu efter vinterkläder i alla storlekar.
Vi bjuder på kaffe och kaka. Insamling till Världens barn. 

Frågor kontakta Jonna Karlsson 0563/540532
Filosofiska rummet

Tisd 13/10 kl 17-18 på Hagfors bibliotek
Dagens tema Artificiell intelligens.

Vi träffas och samtalar kring filosofiska frågor och får 
möjlighet att upptäcka nya perspektiv och pröva sina 

tankar tillsammans med andra.
Samarr. mellan Hagfors pastorat, Hagfors kultur och bibliotek 

och Sensus 

Vi möts på distansVi 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 din bön med dig på söndagens gudstjänst.

Barn, unga och familj
Ungdomskvällar på Berggården torsd kl 18-22

Öppen förskola Berggården 
månd, onsd-fred kl 9 – 11.30

Babyrytmik Berggården onsd kl 10.30, ojämna veckor
Babyrytmik N Råda församlingshem 

månd kl 10.30, jämna veckor

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

Just nu pågår Världens barn kampanjen. Alla barn har rätt till 
ett värdigt liv. Därför kämpar vi mot fattigdom, förtryck och 
orättvisor.
Vi lever alla under samma himmel och har samma värde och 
rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi 
har, ser verkligheten olika ut.
All världens barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Därför 
jobbar vi med att förbättra förutsättningarna för barn som le-
ver i utsatthet ute i världen och här i Värmland. För när barn 
har en god hälsa, möjlighet till utbildning och lever i trygghet, 
ökar deras chanser betydligt att få en bra framtid.

Ulrica Fransson församlingspedagog
 

TEMANUMMER TEMANUMMER 
vecka 41, 7 oktobervecka 41, 7 oktober

ANNONSSTOPP: ANNONSSTOPP: 
TORSDAG 1/10 kl 16.00TORSDAG 1/10 kl 16.00

www.veckobladet.se

Häng med du också
Häng med du också

20% rabatt under rubrik
0563-616 66 HEM & INREDNING

i vårti vårt



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!
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Melodikrysset v.40 - 3 oktober

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. 40 - 3 oktober

Då var det återigen dags för 
Honeybears att ta ton i form 
av en läsarsångs konsert. 
Allsångshäftena väntar på 
publiken och positiva kantor 
Eva Verde har arbetat hårt i 

över ett halvår för att konserten skall kunna bli av. 
-Jag vill så gärna ha rolig verksamhet i kyrkan, folk 
måste få känna att det stundom svänger, säger hon 
entusiastiskt.
Jan Sparring var vår störste andlige sångare, han var ope-
rasångare samt amatörboxare. Resultatet blev naturligt-
vis att han på -60 talet blev en av våra riktigt stora folk-
kära artister inom genren. Dessa andliga sånger som han 
framförde, även kallade läsarsånger, sjöngs tidigt i frikyrk-
liga kretsar. Sparring kom i kontakt med dessa frireligiösa 
sånger i och med hans anslutelse till pingströrelsen och 
pingstledaren Lewi Pethrus ledde tidigt in honom på vägen 
till att bli kyrkosångare. 
Det blev otaliga framträdanden i både radio och tv som 
t.ex i det stora underhållningsprogrammet Hylands Hörna. 
Han förärade även Cafè Norrköping ett besök för ett antal 
år sedan och gäst i samma program var ingen mindre än 
Hagforssonen Christer Sjögren. Dansbandssångaren möt-
te Sveriges mest populäre andlige sångare och idéer och 
inspiration byttes med all säkerhet. 
Som barn satt jag och såg det aktuella programmet. Var 
fängslad av sångerna och minns att jag redan då tyckte att 
de kom till sin fulla rätt i det taktfasta dansbandskompet. 
Några år senare spelade Christer Sjögren in egna skivor 
med just andliga sånger, och man kan nog ana att den 
gode Sparring inspirerat till detta projekt. När vi i fjol gjorde 
vår egen läsarsångs konsert i Ekshärads kyrka, var alltså 
bakgrunden ett äkta engagemang för dansband och ett vur-
mande för de frireligiösa sångerna. Nostalgin inför barndo-

men resulterade således i denna konsert. Lägg därtill Ste-
fan Möllbergs egna erfarenheter av en läsarsångs konsert 
tillsammans med Christer Sjögren i Ekshärads kyrka på 
-90 talet. Det fanns en djup mening med vad vi alla gjorde, 
vi gjorde det inte bara för att alla andra gör det... Och det 
som gläder oss extra mycket, är ju att den stundande kon-
serten är på begäran; förhoppningsvis kände publiken vårt 
äkta engagemang och ville dela det tillsammans med oss 
ytterligare en gång. 
Eftersom de andliga sångerna alltså härrör från den frire-
ligiösa världen, så passar det ju som handen i handsken 
att studieförbundet Bilda är med och samarbetar kring 
evenemanget, då de har kyrkorna som medlemsorganisa-
tioner. Bilda är organiserade i sex regioner med verksam-
het i hela landet samt ett studiecenter i Jerusalem. Stefan 
Lundmark, verksamhetsutvecklare med säte i Karlstad, är 
ständigt för ett nytänkande och hans uppdrag är att finna 
samarbete med olika aktörer i alla dess former. Dagen till 
ära har han med omsorg gjort i ordning allsångshäftena 
som väntar på publiken.
Credo Jubilo, Rådas egen skönsjungande kyrkokör, skul-
le egentligen ha deltagit tillsammans med orkestern, men 
eftersom samhällssituationen råder oss att hålla avstånd 
blir det tyvärr inte så den här gången. 
-Jag försöker efter bästa förmåga att lösa det, säger Eva 
Verde och tillägger lite finurligt, de kommer att finnas med 
på något sätt. 
Countryns historia sträcker sig så långt tillbaka som till ti-
digt 1900-tal. Storheter som Hank Williams och The Carter 
Family anses som viktiga föregångare för countrymusiken. 
På Honeybears repertoar finner vi naturligtvis låtar av både 
Williams och Carter och fler kända namn som förekom-
mer är Buck Owen, Brenda Lee, Jeff & Sheri Easter, Ang-
ela Lidin m.fl. Och eftersom familjen Möllberg är på plats, 
finns det även en gitarrist redo att åtminstone köra ett par 
gitarrlåtar...Det kommer att bli varannan allsång, så den 
sångglada publiken behöver vi! Och den som lotsar oss 
genom programmet är konferencier Kenny Ludvigsson. 
Det blir måhända inte lika mycket historik kring låtarna i år, 
dock behöver vi vår proffsiga radiopratare, ty det är ett ge-
diget program. I nuläget är det 50 personer som kan vara 
med och sjunga. Överskrider publikantalet 50 personer så 
gör orkestern en föreställning till efter den första föreställ-
ningen.
Håll utkik och hjärtligt välkomna! Se annons. 

TEXT: PERNILLA MÖLLBERG

Dansband, country och läsarsånger i Råda kyrka

	



FÖRSAMLINGSEXP. 054-87 55 00
E-POST: FORSHAGA-MUNKFORS.FORSAMLING@SVENSKAKYRKAN.SE
HEMSIDA: WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/FORSHAGA-MUNKFORS 
FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/FORSHAGAMUNKFORSFORSAMLING

EN LEVANDE KYRKA 
Munkfors fick sin första kyrka 1920 efter ritningar av 
Bror Almquist. Den kyrkan totalförstördes i en brand 
20 december 1984. Kyrkan återuppbyggdes efter 
ritningar av Jerk Alton och den 27 september 1987 
ägde invigningen rum. 

Vi vill nu fira att Munkfors har haft en kyrka i 100 år. 
Kyrkobyggnaden har genom alla åren betytt oerhört 
mycket för människor. Här har klockorna från kyrkans 
torn ringt till gudstjänst. Här har många barn döpts i 
samma dopfunt som fanns med från början, som se-
dan räddades från branden. Konfirmander har nervöst 
samlats till konfirmationsgudstjänster. Otaliga brudpar 
har tagit stegen tillsammans genom mittgången fram 
till altaret. Begravningsföljen har tagit avsked av nära 
och älskade anhöriga och vänner. Här har människor 
delat stunder av djupaste sorg och andra stunder av 
den mest härliga glädjen. Människor har både skrat-
tat och gråtit innanför väggarna, samma väggar som 
delvis finns kvar från den första kyrkan. 

Kyrkan är inte bara byggnaden. I första Petrusbrevet 
kan vi läsa om människor som levande stenar i ett 
andligt husbygge. De levande stenarna är alla de som 
kommit och gått i församlingen genom alla år. Det är 
också vi: du och jag som lever idag och vill kyrkan väl. 
Det är vi som samlas till gudstjänster och verksamhe-
ter som fyller insidan av väggarna och taket med liv. 
Det är vi som lever och verkar ute i byggd och sam-
hälle. Det är vi som tillsammans är kyrka och försam-
ling, som då och då får samlas i Munkfors kyrka. Det 
får blir en mötesplats mitt i samhället där människor 
kan finna gemenskap med varandra och med Gud, en 
plats för samtal om tro och liv, och för stöd i livets alla 
skeden. 

Vi gratulerar Munkfors som får ha en så vacker kyrka! 
Nästa år firar vi Forshaga kyrkas 100-årsjubileum. 

Mattias Kareliusson
Kyrkoherde

MUNKFORS KYRKA 
FIRAR 100 ÅR

JUBILEUMSGUDSTJÄNST
Söndag 4 oktober kl. 11.00 Munkfors Kyrka
Medverkande: Munkfors-Ransäters kyrkokör, 
Olaf Traulsen, prost Södra Värmlands kontrakt,
Mattias Kareliusson, kyrkoherde, Mats Johansson 
Flygg, präst, och Leif Eliasson, f.d. kyrkoherde. 
Enkelt kyrkkaffe serveras efteråt.
Gudstjänsten går att se live på storbild i Munkfors 
församlingshem eller på församlingens Facebook-sida.
Max 50 personer.

UTSTÄLLNING
Måndag 5/10 - fredag 9/10 kl.  10.00-14.00 
Munkfors kyrka
En utställning med bilder och föremål från de gångna 
100 åren visas i kyrkan. 

FILMVISNING
Tisdag 6/10 kl. 10.00 Munkfors kyrka
I samband med Möracafé visas ”Återinvigningen av 
Munkfors kyrka 1987”, skapad av Sebra Film. 
Filmen går även att se på församlingens hemsida från 
måndag 5/10.

 



För cirka 50 år sedan spelade orkestern i mängder 
av folkparker, folkets hus i Värmland, Dalsland, Da-
larna med flera län. Det kunde exempelvis vara på 
anrika dåvarande Sandgrund i Karlstad och Baldaki-
nen i Västerås. Vid ett tillfälle i Parkhallen, Filipstad, 
var den legendariske sångaren Arne Quick gästartist 
och orkestern gästade även grannlandet Norge med 
spelningar. Bland annat sommarturné och spelning 
på Högfjällshotell.

Orkestern bestod av medlemmar från Munkfors, 
Hagfors och Östra Ämtervik och de var populära och 
anlitades flitigt. Säkerligen blir det många härliga min-
nen och historier som kommer upp när orkestern nu 
bestämt sig för ses igen i oktober på Munkfors Or-
denshus.

I samband med träffen har det letats fram inspel-
ningar på rullband som gjordes 1968 i Gunnar Dahls 
studio i Ena som tagits om hand av Ove Clapson och 
som idag finns på Fridolf Rhudin museet i Munkfors.

Av materialet har en minnes- cd tagits fram med 5 
av låtarna orkestern hade på sin repertoar som fördes 
över på kassetter och skickades till olika arrangörer. 
Det är Thomas Kågström, Soundic HB i Ekshärad som 
producerat cd:n som kommer finnas till försäljning och 
all eventuell vinst går till Fridolf Rhudinmuseet.

Medverkande medlemmar i orkestern som finns 

med på cd-skivan är: Marianne Forsberg sång,
Sture Lindström tenorsax, Jan Bergström baryton-

sax, Anders Jernberg trumpet, Kjell Sundström gitarr, 
Ulf Persson orgel, Leif Backlund bas och Stig Halv-
ardsson trummor.

Nostalgisk återträff med cd-utgivning 
av Sture Lindströms med Marianne

En affisch av orkestern Sture Lindströms med Mari-
anne finns att se på Monica Zetterlund museet i Hag-
fors. Generationen som var ute och dansade på tiden 
det begav sig har säkerligen egna minnen av den här-
liga musiken man kunde sväva över dansgolvet till.

*** ***
Erk-Petter skulle till Norrland på vinterkörning. Så värst 
rask av sig var han inte så han kom inte iväg förrän sent på 
dagen. När han rest en halvmil började det blir mörk.
- Jag reser hem tebaka, tänkte Erk-Petter, så ja får sova 
hemme förste natta...

*** ***
- Vad har hänt med din hastighetsmätare?
- Jag behövde den inte så jag tog bort den och sålde den.
- Hur kan du klara dej utan den?
- Inga problem. Vid 30 km skramlar avgasröret. Vid 50 skramlar ena 
dörren och vid 70 mina löständer.
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32% PÅ VÅRA 
POPULÄRASTE 

TAPETER*

UPP TILL

VI MATCHAR  
PRISET!**

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

Blommigt, randigt eller prickigt? Lekfullt, sobert eller romantiskt? Vad du än är ute efter,  
så har vi en tapet som passar. Välkommen in att se efter själv.

HITTA DIN DRÖMTAPET

 *Kampanjen avser utvalda kollektioner från bland andra: Boråstapeter, Midbec, Duro och Morris & Co. Gäller 25/9–11/10 2020. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.  
**Hittar du ett billigare pris hos någon annan återförsäljare i Sverige, så matchar vi priset. För villkor och vilka kollektioner som ingår i erbjudandet, besök din Coloramabutik eller colorama.se/kampanj. 

GÖRSJÖVÄGEN 2, HAGFORS
Tel 0563-54 02 40 
www.colorama.se

Öppet: mån-fre 07.00-18.00, 
lördag 10.00-14.00
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32% PÅ VÅRA 
POPULÄRASTE 

TAPETER*

UPP TILL

VI MATCHAR  
PRISET!**

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

Blommigt, randigt eller prickigt? Lekfullt, sobert eller romantiskt? Vad du än är ute efter,  
så har vi en tapet som passar. Välkommen in att se efter själv.

HITTA DIN DRÖMTAPET

 *Kampanjen avser utvalda kollektioner från bland andra: Boråstapeter, Midbec, Duro och Morris & Co. Gäller 25/9–11/10 2020. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.  
**Hittar du ett billigare pris hos någon annan återförsäljare i Sverige, så matchar vi priset. För villkor och vilka kollektioner som ingår i erbjudandet, besök din Coloramabutik eller colorama.se/kampanj. 

Lördag den 3/10 kl. 11.00-13.00 
signerar Hagforsförfattaren 

LARS SVENSSON sin nya bok 
”FJÄRILSFÄLTET” 

(bok nummer tre i kriminalromanserien om Sundheden) 

på Hagfors Pappershandel!
Det bjuds på kaffe med tilltugg. Välkomna!

Vinn signerad bok på Hagfors Pappershandels Facebooksida!

Böckerna i Sundhedenserien (”Skuggor under ytan”, ”Det röda halsbandet” och ”Fjärils-
fältet”) finns även hos Bokus och Adlibris - och hos flera bokhandlare och bibliotek!

BOKSLÄPP!

ANNONSSTOPP

TORSDAGAR 

16.00

ÖPPET
MÅNDAG  08.00-12.00
TIS-ONS  08.00-14.00
TORSDAG  08.00-16.00
FREDAG  08.00-14.00info@veckobladet.se    0563-616 66



Tävling!!

ÄLGJAKT i Veckobladet
Pang!!

Pang!!
Hur många älgar gömmer sig 
i tidningen denna vecka?
Klipp ur och posta lösningen till 
Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors. 
Märk kuvertet ”Älgjakt”. Lösningen ska vara oss 
tillhanda senast torsdag 8 oktober 2020. 
Två vinnare erhåller varsitt presentkort, värde 100 kr 
som gäller i hela Hagfors kommun. 
Vinnarna presenteras i VB nr 37 vecka 42.

Så här ser älgarna ut som du letar efter. De kan även 
vara till hälften gömda... (Denna älg räknas inte).  

"

Jag hittade ........... stycken älgar              

Namn  ......................................................................................................

Adress  ....................................................................................................

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

Krispig raggmunk med rimmat fläsk,
äpple och västerbottenost 

1 kg fast potatis, skalad (gärna asterix)
1 gul lök, skalad
100 g västerbottensost, riven
2 ägg
1 msk vetemjöl
smör
salt
vitpeppar
400 g rimmat fläsk, 
skivat
1 förp salladslök
2 äpplen
strösocker
malen kryddpeppar, krossad
rårörda lingon

Gör så här:

Riv potatisen fint tillsammans med löken, krama ur 
vätskan.
Vispa ihop äggen och mjölet och blanda med potatisen.
Tilsätt västerbottenosten.
Stek frasiga raggmunkar i smör alt i stekflottet. Ca 2 
min på var sida.
Salta och vitpeppra.
Stek fläsket knaprigt.
Tärna äpplena och salladslöken och stek dem med lite 
socker och kryddpeppar.
Servera raggmunken med knaprigt fläsk, äpplen och 
salladslöken med rårörda lingon på toppen.

Källa: Koket.se

Ugnsbakade äpplen med mandel-
massa

4 portioner

4 äpplen
4 msk smör, mjukt
1 msk strösocker
4 msk mandelmassa, grovriven
1 msk malen kanel
1 tsk kardemumma, nymalen
smör, till formen

Gör så här

Sätt ugnen på 225 grader.
Skölj äpplena och ta ur kärnhuset med en äppelpip 
eller med en skalkniv.
Blanda smör, socker, mandelmassa, kanel och karde-
mumma och fyll hålen och toppa rejält med bland-
ningen.
Smörj en ugnsfast form, så att äpplena ryms precis 
och inte faller omkull. Baka dem i ugnen tills de blivit 
mjuka och fått färg, ca 30 minuter.
Servera äpplena varma. Gärna med vaniljsås eller 
vaniljglass.

Källa: Koket.se

ÄPPELTIDERÄPPELTIDER



TEMANUMMER 
vecka 41, 7 oktober

        HEM 
        & 

        INREDNING
Tapetsera • Skaffa hus • Måla om

Renovera • Bygga om • Heminredning 
Nya gardiner, möbler • mm mm

Visst har ni något 
att erbjuda för att vi 
ska få det mysigt och 
fint i vårt hem i höst

Välkommen med  er 
annons senast 

tors 1 okt kl 16.00
Tel 0563-616 66

info@veckobladet.se

www.veckobladet.se

på annons 
under rubrik

20%
RABATT

EKSHÄRAD 0563-405 37
www.edgrens.com

DAGS FÖR VÅR
 JAKTKVÄLL!

Vi har EXTRAÖPPET på torsdag kväll
hos Euronics Ekshärad, med jakten i fokus

Tider 16-20

DAGS	FÖR	VÅR	JAKTKVÄLL!	
Vi	har	Extraöppet	på	torsdag	kväll	hos	Euronics	Ekshärad,	med	jakten	i	fokus.	

Tider	16-20	

Vid	köp	av	Lafayette	Smart	Jaktradio	–	Headset	på	köpet!	 	

Vid	köp	av	Zodiac	Waterproof	–	Headset	på	köpet!	 	

	

Tillbehör	20%	+	Nedsatta	priser,	bl.a	div	antenner	50%		

Vid	köp	av	Hundpeijl	Tracker	Artemis	-	5995:-	(ord	6995)	för	medlemmar	i	Jägareförbundet	(medl.nr	

krävs)	så	får	man	Tracker	Års	licens	på	köpet	(värde	745.-)	 	

	

Euronics	Logga	som	tidigare	

Vid köp av Hundpejl 
Tracker Artemis -
5.995:- (ord 6.995:-) 
för medlemmar i 
Jägareförbundet

(medl.nr krävs)
så får man Tracker 
Årslicens på köpet

(värde 745:-)

Vid köp av 
Lafayette

Smart Jaktradio -

Headset på köpet!

DAGS	FÖR	VÅR	JAKTKV
ÄLL!	

Vi	har	Extraöppet	på	to
rsdag	kväll	hos	Euronic

s	Ekshärad,	med	jakten	i	fokus.	

Tider	16-20	

Vid	köp	av	Lafayette	S
mart	Jaktradio	–	Headse

t	på	köpet!	
	

Vid	köp	av	Zodiac	Waterproof	–	Headset	p
å	köpet!	

	

	

Tillbehör	20%	+	Nedsa
tta	priser,	bl.a	div	ante

nner	50%		

Vid	köp	av	Hundpeijl	T
racker	Artemis	-	5995:-	(ord	6995)	f

ör	medlemmar	i	Jägareförbundet	(m
edl.nr	

krävs)	så	får	man	Tracker	Års	licens	p
å	köpet	(värde	745.-)	

	

	

Euronics	Logga	som	tidigare	

Vid köp av 
Zodiac 

Waterproof  -
Headset

 på köpet!

Tillbehör 20% 
+ nedsatta priser, 
bl.a. div antenner 

50%

Harboevägen 1
HAGFORS
0563-145 20

Nu firar vi i dagarna tvåNu firar vi i dagarna två
att Modeboden får leva vidare!att Modeboden får leva vidare!

FREDAGFREDAG 2/10 &  2/10 & LÖRDAGLÖRDAG 3/10 3/10

Vill tacka Monika för att jag 

fått förtroendet att driva 

hennes livsverk vidare och 

all hjälp jag fått.

Vill även tacka Eva och 

Ann-Marie för att ni vill fort-

sätta att jobba med mig - 

så Modeboden - NU KÖR VI!!

10% på              SKOR
Vi har även HERRSKOR20% på 

övrigt i butiken

Alla som handlar är 
med på dragning 

på fina priser

Vi bjuder på tilltugg!

Vi börjar åter med 
cirklar så om ni är 
intresserad kom in 
och skriv upp er!

Hjärtligt välkomna in till oss
Eva, Ann-Marie & Lena



Servicepersonal till avresestädning
Städtjänst Värmland söker avresestädare torsdagar och 
söndagar för vintersäsongen 2020/2021 vid 
Branäs skidanläggning i Sysslebäck.
Vi söker unga som gamla. 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 
erfarenhet inom lokalvård sedan innan samt körkort.
Du behöver kunna kommunicera med kunder på svenska. 
Kan du  fler språk som t.ex. engelska och tyska är det 
meriterande.
Skicka in din ansökan redan idag på: 
branas@stadtjanst-varmland.se

Balansera mera vecka 40
Den 28 september – 4 oktober, pågår Socialstyrelsens  
nationella kampanj ”Balansera mera”. Budskapet är 
att man kan göra mycket själv för att minska risken 
att falla. Därför erbjuder Hagfors kommun möjlighet 
att vid tre olika tillfällen under vecka 40 promenera 
tillsammans.  

Tisdag 29 september kl. 14 – 15  
Promenad från Åhströms i Råda

Onsdag 30 september kl. 14 – 15  
Promenad från församlingshemmet i Ekshärad

Torsdag 1 oktober kl. 10 – 11  
Promenad från Coop i Sunnemo

Välkomna!

Onsdag 30 september klockan 10 – 12 och klockan 13 – 15 
kommer det vara öppet på kommunrehab i Hagfors.  
Då � nns det möjlighet för service av rollatorn eller få 
isdubbar monterade på kryckkäppen. Det är drop in  
men vi kommer att hålla avstånd och vistas ute.

  

DROP IN PÅ KOMMUNREHAB 30 SEPTEMBER

 

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

Stöllet, Likenäs, Lesjöfors och Olsäter. 

Har Ni oadresserad reklam, 
föreningsinformation,  

frågeformulär etc. 
som Ni vill ha utdelad?

info@veckobladet.se       www.veckobladet.se
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors

Ring 0563-616 66 
och tala med Patrik för
 information och priser

Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde, Munkfors och Hagfors 
kommuner med Ekshärad, Stöllet, Likenäs, Lesjöfors och Olsäter. 

Har Ni oadresserad reklam, föreningsinformation,  
frågeformulär etc. som Ni vill ha utdelad?

info@veckobladet.se       www.veckobladet.se
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors

Ring 0563-616 66 
och tala med Patrik för
 information och priser

100x125

205x85

”Underskatta inte värdet av att göra Ingenting, av att 
bara ströva omkring alldeles ensam, lyssna på allt som 
man inte kan höra och bara ha det bra.”

Nalle Puh
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Görsjövägen

Rondellen Hagfors

Vill du att ditt företag också ska synas här en gång i månaden? Ring 0563-616 66 för info

0563-148 71

Bilhallen 
i Hagfors AB

8

Sundell AB

0563-126 00

3

0563-54 02 40

6

0563-616 66

5

0563-615 89

4

0563-141 60

2

0563-109 55

1

0563-140 45

7

9

072-23 24 138

10SETAB
B SPÅNGBERG 

Entreprenad & Transport AB 
Kalle 070-327 65 25
Björn 070-662 72 20

NÄRA
DIG!

Välkommen!

6

1

3

5
9

Uvån

4

7

8

11

10

8

2

11

TEXTÅBILD

Peter  070-461 78 88
Jon  070-461 78 92

KULTURSTIPENDIUM 2020
Sök själv eller nominera en stipendiat till 

Hagfors kommuns kulturstipendium 2020.

Mer information finner du på hagfors.se.

Senast fredag 16 oktober vill vi ha din nominering. 

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



FÖRENINGAR
Maila gärna in era 

matchresultat senast 
måndag kl 9.00

info@veckobladet.se

VB-sporten

Golf
Uddeholms GK
H50/D50 24 september
1) Per-Axel Ericsson 69. 2) Olle Tönn-
berg 70. 3) Bo Karlsson 70. 4) Hans-Erik 

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 

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

Mjönäs Djurklinik

Klubben med

GIRLPOWER!!!HAGFORS IF
UDDEHOLM

Hagfors IF Uddeholm — Katrineholm IBF
Lördag 3/10 kl 13.00

INNEBANDY
Allsvenskan västra Dam

Samarbetspartner:

Välkomna!
Matchsponsorer:

    Arena Hagfors   
Förköp av biljetter eller årskort genom sms till 070-676 07 26

Vid sms så får du ett ok och betalningsuppgifter i retur
Dock max 50 platser ca 30 lediga att boka

Årskort Allsvenskan 900:- Inträde match 100:-
Matchen sänds också på Innebandy tv som ppv

Gerebro 71. 5) Kjell Andersson 72. 6) 
Sten-Inge Olsson 74. 7) Roger Lundberg 
74. 8) Conny Andersson 74. 9) Christer 
Bodin 75. 10) Leif Andersson.
31 deltagare

Totalt efter de 6 bästa ronderna
1) Christer Bodin 90 poäng. 2) Jan 
Ekelund 84 p. 3) Bo Cederholm 83 p. 
4) Christer Söderström 80 p. 5) Olle 
Tönnberg 75 p. 6) Thryggve Engström 
73 p. 7) Per-Axel Ericsson 65 p. 8) Mats 
Larsson 58 p. 9) Sten-Inge Olsson 56 p. 
10) Hans-Erik Gerebro 55 p. 11) Sibylla 
Robertsson 50 p.
Totalt 50 deltagare

SPORT • SPORT • SPORTSPORT • SPORT • SPORT Vill du ha bra
utskrifter?

Vi har pappret!
Kopierings
papper 80 g

Utmärkt till kopiatorer, data-
skrivare och faxar (för ark)

A4 hålat/ohålat A3 ohålat

Kopieringspapper 500 ark
(minsta för-
packning 500 st)  Pris: 50:-
Vid köp av kartong
med 2.500 ark 

Pris: 235:- 

inkl. moms

 Pris: 47:- per förp. inkl. moms

Välkommen till Görsjövägen 2C       
Tel. 0563-618 99

TEXTÅBILD

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

Kvinnojouren 
Duvkullan

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



SKRIDSKO- OCH 
HOCKEYSKOLA

säsongen 2020/2021

Välkomna!

Vid frågor kontaka 
Daniel Edlund 073-055 453 86

	  

Lördagen den 17/10 startar Viking HC upp säsongens 
skridsko- och hockeyskola

Är du född 2012-2015 och vill vara med?
Då är du varmt välkommen till Valhall, 

det kostar inget att delta!
Nytt för i år är att både gamla och nya deltagare 

MÅSTE föranmälas digitalt.
Ni kommer till anmälan genom att följa länken här under

trekronorshockeyskola.se/event/1907
P.g.a. rådande omständigheter kring Covid-19,

vet vi inte vilka restriktioner som gäller när 
skridsko/hockeyskolan startar. 

Vi ber er därför hålla koll på sociala medier & på 
Vikings hemsida för vidare information

laget.se/vikinghc
Som det ser ut nu kommer skridsko- och hockeyskolan att 

vara varje lördag mellan kl 11.00-12.00

SPORT • SPORTSPORT • SPORT

Köp dina ramar 
hos oss!

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

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

20 kr guld 3700 kr
10 kr guld 1750 kr 
5 kr guld 900 kr
50 kr 1975 - 76 120 kr
10 kr 1972  70 kr
5 kr före 1972  35 kr
2 kr före 1942  58 kr 
2 kr före 1968  28 kr  
1 kr före 1942  29 kr 
1 kr före 1968  14 kr
50 öre före 1962 9 kr
25 öre före 1962 4 kr 
10 öre före 1962 2,5 kr

 
Guldsmycken  425 kr/g, guld
Silverbestick (ejNS) 3400 kr/kg
Silvertackor 5300 kr/kg 
Herrfickur 14/18k 2800/5000 kr
Armbandsur h. 14/18k 1300/2700 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld, 
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Över 30 år i branschen.
Priserna gäller fr.o.m. 21 sept 2020. Reservation för prisändringar.

Guld, Silver, Mynt 
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Tisdag 6/10 kl. 14.30-16.00

Johan var hopplös. Blev alltid fast och inburad. Domarn 
frågade:
- Har ni aldrig haft några riktiga intressen?
- Jodå, poliser har alltid fängslat mig.

072-215 05 66 Johan  

+ montering och resa

Vi jobbar självklart med 
ROT-avdrag

10% 
rabatt

på alla kaminer



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.

DHR BROSTUGAN ÖPPETTIDER:
Måndag 08.00-16.00, lunchstängt 12.30-
13.30. Tisdag 08-16.00. Onsdag-Tors-
dag 08.00-15.30. Ingen lunchstängning 
dessa dagar. Fredagar 08.00-11.30. 
Kondoleanser kan lämnas DIREKT 
på Brostugan eller via telefon 0563-
61675. Välkomna!
********************************************
HAGFORS-EKSHÄRAD
REUMATIKERFÖRENING
Paraffinbadet öppnar igen. Onsdagar kl 
14.00-16.00 fr.o.m. 30/9. Vi följer Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer 
för hindrande av smittspridning. Har du 
några frågor? Ring
Tel. 070-542 77 63
********************************************

UTHYRES MUNKFORS
Ett rum och kök, liten veranda och 
trädgårdstäppa i charmig radhuslänga. 
Lugnt o trevligt område med bra grannar. 
Allt ingår i hyran även hushållsel. Hyra 
4.200 kr. Ej betalningsanmärkningar eller 
rökare inomhus,
Ring 0733-10 01 08 för visning, bilder
********************************************

LÄGENHET ”SHERATON”
Tallbacksvägen 12B, Munkfors. 2:a vån. 
Hiss, inglasad balkong. 2 rum och kök, 
58 m2.
Tel. 070-275 66 88
********************************************
LÄGENHET SÄLJES HAGFORS
2:a på Troilig. 5, hyra 3.400 kr/mån. Lgh 
ligger bra i ett attraktivt omr. i Hagf. Nära 
till matbutiker, restauranger, naturen. En 
väldigt bra bost.rättsför. som finns där för 
dig när du behöver råd och hjälp. Inflyttn 
1/10 -20 el. tidigare vid ök. Pris 45.000 kr.
Tel. 070-221 18 68 Tony Johansson
********************************************
3 R.O.K. RIKSBYGGEN
85.000 kr. Äldre kök, men fullt funktio-
nellt. För övrigt en fin hörnlägenhet. 2:a 
våning. 4.672:- då är bredbandsavgift 
inräknad. Intressekoll.
Tel. 070-258 43 44, 076-614 26 36
********************************************

2 RUM O KÖK MED ALLRUM
Fin hörnlägenhet på 1:a våningen med 
fönster åt alla håll. Rostbrännarevägen, 
Hagfors. Tvättmaskin och torktumlare 
finns. BVSA 80.000:-
Ring 070-281 56 59
********************************************
LÄGENHET 2 R.O.K.
Flygfältet Hagfors. Andra våningen, re-
noverad hörnlägenhet. Högstbjudande.
Tel. 076-763 51 60

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

FÖRENINGSNYTT SÄLJES

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA

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

KLUVEN VED
Beställ nu, levereras 

efter överensk.
Ove 070-203 24 62

SÄLJES

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

072-706 87 78
Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten

Hushållsnära tjänster

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

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

Vi skrattar inte för att vi är glada 
- vi är glada för att vi skrattar.

W. James



Anmäl dig till dialogmötet i Råda 
Onsdagen den 7 oktober anordnar Hagfors kommun 
tillsammans med samarbetspartners det andra   
av höstens fem dialogmöten. Fokus för mötet är 
den framtida utvecklingen av hela Hagfors.   
Oavsett vad som intresserar och engagerar dig 
kan du vara med. 

Tid: 7 oktober klockan 18.30 – 21.00 

Plats: Råda skola 

Anmälan: på helahagfors.se eller till 0563-187 16 
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.   
Maximalt 50 deltagare på plats

För frågor kontakta Sara Källvik 0563-187 16   
sara.kallvik@hagfors.se 

Välkommna!

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

Städ & Fönsterputs
Ett rent nöje!

Hemstäd - Företagsstäd 
Flyttstäd - Fönsterputs 
Hushållsnära tjänster 

Vi köper även hela bohag & 
dödsbon inkl. städning 
som komplett lösning

Med 100-tals nöjda kunder, 
satsar vi nu på att utöka 
vår kundkrets med fler

Garanterat nöjda kunder!
Välkommen att boka på:

    076-100 77 11
info@solrosen-stad.se
www.solrosen-stad.se

% 

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

Mikael Davidssons 
Minnesfond

Ett stipendium ska delas ut till en 
spelare från Hagfors Innebandy-
sällskap. 
Vill ni vara med och stödja denna 
fond? Penninggåvor eller kondo-
leanser sätts in på Handelsban-
kens bankgiro: 701-3501. Ange 
till vem, plats och datum samt 
avsändare på kondoleansen.

Fam. Davidsson       HIBS        
Handelsbanken

 RESTAURANG INDIANEN

Vi serverar 
frukostbuffé 65:- 
vard. 8.00-10.00

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 30/9  Lasagne

Tors 1/10 Rödspätta serveras med remouladsås 

och mos

Fre 2/10 Plommonspäckad fläskkarré serveras 

med potatis

Lör 3/10 Kycklingfilé serveras med dragonsås 

och brynt potatis

Sön 4/10 Porterstek serveras med portersås och 

potatisgratäng

Mån 5/10 Hel laxsida serveras med potatis och 

hjortronsås

Tis 6/10 Stekt rimmat sidfläsk serveras 

 med alt. raggmunk, löksås el. 

 bruna bönor

Ons 7/10  Biff Stroganoff serveras med ris

  0563-406 22

Med res. för ev. ändringar

Torsdag 1/10 kl. 10.30-15.00 
RÅRAKOR MED FLÄSK 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!

Ekshärads/Hagfors
Röda korsbutiker
SLUTREA 

PÅ SOMMARKLÄDER
Fyll en påse -
betala 50 kr
Gäller vecka 40

Välkomna!

Vill du också synas på 
Veckobladets framsida!?
Lediga veckor finns.
Först till kvarn... !

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65

Åhströms i Råda

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

Kanelbullens dag 4 okt
Vi firar hela veckan
Skogaholms 
KANELBULLARELBULLAR  24249090/påse 
ord pris 31.90

På fre firar vi lite extra medmed
”Hembakta” 
KANELBULLAR 5:-/st

Ny Facebook-bokning
Boka en Hemgårdspåse
PS Vi har även lagt i en LIMPA 

och 16-p KORVBRÖD 
- perfekt till älgjakten

Boka Tis 29/9 - Fre 2/10, 
 hämta tis 6/10 
   el ons 7/10
Pris 175:- 
ord pris 249:-



Lakene Loviseberg 30

Utgångspris 775 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 51 kvm Tomt 1 674 kvm Byggt 1968
Visas Kontakta oss för information gällande visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Lakene Loviseberg 30

Utgångspris 775 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 51 kvm Tomt 1 674 kvm Byggt 1968
Visas Kontakta oss för information gällande visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Hagfors Kallkälldalen Milfallsvägen 5

Utgångspris 395 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 104/72 kvm Tomt 937 kvm Byggt 1946
Energiprestanda 192 kWh/kvm år Energiklass F Visas Kontakta mäklaren för visning!
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COMHagfors Dalen Nävervägen 15

Utgångspris 750 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sovrum Boarea 91/127 kvm Tomt 980 kvm Byggt 1970
Visas Kontakta mäklaren för visning!
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Hagfors Sörby 130

Utgångspris 525 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sovrum Boarea 88 kvm Tomt 2 085 kvm Byggt 1932
Visas Tors 1/10 16.30-17.00
Mäklare Hans Mellquist 0563-50500, 070-5269015

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Hagfors Dalen Videvägen 1

Utgångspris 1 095 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 159/9 kvm Tomt 945 kvm Byggt 1976
VisasMån 5/10 16.15-17.00
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Hagfors Dalen Videvägen 1

Utgångspris 1 095 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 159/9 kvm Tomt 945 kvm Byggt 1976
VisasMån 5/10 16.15-17.00
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Hagfors Dalen Nävervägen 15

Utgångspris 750 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sovrum Boarea 91/127 kvm Tomt 980 kvm Byggt 1970
Visas Kontakta mäklaren för visning!
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Lakene Loviseberg 30

Utgångspris 775 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 51 kvm Tomt 1 674 kvm Byggt 1968
Visas Kontakta oss för information gällande visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Lakene Loviseberg 30

Utgångspris 775 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 51 kvm Tomt 1 674 kvm Byggt 1968
Visas Kontakta oss för information gällande visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM
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