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Onsdag 11 november 2020

Göran Isaksson besöker
Sunnemo kyrka
Göran Isaksson är en musikant som under drygt 40 år har
rest runt i vårt land och spelat o sjungit, mest i kyrkor och
kapell. Hans stil och repertoar drar mycket åt Country men
även visan ligger honom varmt om hjärtat. Göran spelar
gitarr och sjunger och ibland har han med en basist vid sina
framträdanden. Han har spelat in 4 CD skivor genom åren.
Han är från början dalmas men har bott i Värmland
och Forshaga i många år. Vid sidan av musiken har
Göran haft många olika arbeten, bl a haft tjänst i olika församlingar och de senaste 17 åren har han jobbat
som skogsarbetare. Numera är han en ung pensionär.
Göran besöker Sunnemo kyrka i november.

FASTIGHETER TILL SALU

Klarälvsvägen 53, Ekshärad
Jönstorp Nedre, Norra Skoga, Hagfors kommun

Avsides men inte ensamt ligger denna skogsfastighet med riktigt fina möjligheter.
Hus om 3-4 rok på 91 + 29 m2 med naturen utanför dörren. Stort dubbelgarage
med gjuten platta och elportar med extra höjd. Jordkällare och hönshus.
Areal om ca 6 ha varav ca 4,5 ha produktiv skog. Jakt i VVO.
Flera fastigheter finns. Titta på vår hemsida.

www.skogsmaklarna.com info@skogsmaklarna.com

Centralt i Ekshärad hittar ni detta hus, 3-4 rok
plus gillestuga om 84 + 84 m2. Passande för
den som har mindre verksamhet då det i källaren, med egen ingång, finns en mottagning
med väntrum inrett.

0563-419 00

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

VERKSAMHETER PAUSAS TILLSVIDARE

HAGFORS PASTORAT

Församlingens verksamheter för vuxna pausar tillsvidarer. Detta är med anledning
av ökad smittspridning av coronaviruset.
Verksamheter som berörs är:
•
Gudstjänster
•
Körer för vuxna
•
Mötesplatser för vuxna såsom förmiddagsfika, möracafé, frukostklubben,
babyrytmik, sittgympa, yin yoga, meditation, sång- och berättarkväll
och aftakaffe
•
Konserter
Verksamheter som inte berörs är:
•
Begravningar, dop och vigslar
•
Verksamhet för barn, unga och konfirmander

Se annons

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Ons 11/11 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.
Tors 12/11 kl 11.00 11-kaffe i kyrkan Anders Rådström och Conny
Söderström "Dan Andersson" program.
Sön 15/11 kl 11.00 Familjegudstjänst Anders Rådström, barnkör,
Conny Söderström, Jenny Ekström.

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

Vid frågor kontakta församlingsexp. 054-87 55 00 eller se hemsidan
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

LIVESÄND GUDSTJÄNST
Söndag 8/11, 15/11 och 22/11 kl. 11 firas en gudstjänst live
via församlingens Facebooksida. Kyrkan är stängd för besökare.
Det finns möjlighet att ge kollekt via Swish 123 019 3516.
www.facebook.se/forshagamunkforsforsamling

Scanna koden
med din mobil
för att komma
till Facebooksidan!

Vi följer rekommendationerna från myndigheterna, ändringar kan ske.
För aktuell information kontakta församlingsexp. 054-87 55 00, se öppettider på hemsidan,
eller besök www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Gräs Missionshus

Mån 16/11 kl 19.30 Stugmöte i
missionshuset.

Klarälvskyrkan Ekshärad

Sön 15/11 kl 18.00 Söndagskväll
med Perneströms som spelar,
sjunger och vittnar. Coronasäker
sittning och samvaro.

11-kaffemusik utan kaffe
i Ekshärads kyrka!
kl 11.00 torsdag 12/11

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Tors 12/11 kl 18.00 Torsdagsträff,
film och samtal med Josef Sjöberg
och Billy Blomkvist.

Munkfors

Ons 11/11 kl 19.00 Bön hos
Solveig.
Sön 15/11 kl 11.00 Frida Blomqvist i Gersheden.

Vårt varma tack

Anders Rådström
läser Dan Andersson

till er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår far

Fritz Persson

varvat med sångtolkningar av Conny Söderström
Vi följer folkhälsomyndighetens
rekommendationer gällande
antalet besökande och hänsyn.
EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Var inte rädd du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.
Luk 12:32

Välkommen!

Vinnare i VB:s Skörda Pumpor
Rätt antal pumpor var 17 st.
Hilma & Arvid Johansson, Hagfors
Monica Johansson, Lesjöfors
erhåller varsitt presentkort
värde 100 kr som gäller i hela Hagfors kommun.

vid hans bortgång
och begravning.
Tack till Stig Löwenspetz
som gjorde akten
till ett ljust minne.
Tack Sigvard Sundström
och Tord Sölvesson för sång
och musik. Ett särskilt tack
till Linda Johansson och
hemtjänstpersonalen
samt Hemteamet för
god omvårdnad.
Barnen med familjer

Sön 15 nov kl 11.00
Gudstjänst

Arvid Nyström

Sång och musik!
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!

GRATTIS önskar VB-red.

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

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.

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

Välkommen till Hagfors pastorat
Välkommen att fira gudstjänst
Söndag 15/11

Åsa Bergsten och Tina Sundbäck

11.00 Hagfors kyrka

Musikgudstjänst med bibelutdelning
Tema ”Vänskap”
Musik av Tim Nilsson och Tina Sundbäck

16.00 Sunnemo kyrka, Mässa

Söndag 22/11

Thomas Pfitzinger-Drewes och Eva Verde

11.00 Hagfors kyrka, mässa
”Utan dig” Sånger av Mikael Wiehe

med Pernilla Möllberg, Stefan Möllberg,
Linnéa Lindberg, Eva Verde

16.00 i Sunnemo kyrka, Gudstjänst
Vi följer FHM:s restriktioner om max antal besökare.
Kyrkorna öppnar ca 1 tim. före gudstjänst.

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 i gudstjänsten.

Församlingsafton i Countrystil
19 november, kl 18.00
Sunnemo kyrka

Göran Isaksson sjunger andliga sånger
i svängig gospel- och countrystil.
Samverkan med Equmenia församlingen i Gräs

Kommande evenemang:

Adventskonsert, 28 nov kl 18.00, Norra Råda kyrka

Kontaktuppgifter

Församlingsexpeditionen telefonväxel: 0563-54 05 30
Telefontider: mån & ons 10-12, tors 13-15
epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsförvaltningen: 0563-145 00
mån, ons-fre kl. 9.30–11.00, tis 13.30-15.00
Våra övriga kontaktuppgifter på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/hagfors
Vår verksamhet sker i samarbete med Sensus.

Personliga Julkort

l innan den 13 november

Bestäl

cember

för leverans senast 4 de

00:-

Just nu! Ex 20 st vykort 2
inkl. moms.
o!

Välkommen in med ditt fot

TEXTÅBILD

Tel. 0563-616 66
Görsjövägen 2C, Hagfors
w.veckobladet.se
ww
info@veckobladet.se

Vi gör även andra modeller - du bestämmer!

Barn, unga och familj - Berggården
Öppen förskola: mån, ons-fred 9–11.30
ojämna veckor även ons 13-15.30
Babyrytmik: ons 10.30 &14 ojämna veckor
Ungdomskvällar: tors 18-22
Dopänglar för barn döpta 2019 finns att
hämta på expeditionen om man inte haft
möjlighet att komma på familjegudstjänsterna.

Klädbytarrummet Johannes

På måndagar kl 12.30–14.30 kan du komma till
Berggården för att lämna kläder eller se om det finns
något som passar.
Vill du boka en annan tid, kontakta Jonna Karlsson
0563-540532 eller exp. Just nu är vi i ett stort behov av
vinterkläder i alla storlekar.

Kan man älska nån på avstånd?

Minns ni Vikingarnas låt som slog igenom stort 1998?
Då handlade om kärlek på distans, att ha flera timmar
med sin bil till den älskande. Under detta år har avstånd och distans fått en helt ny betydelse. Under sommaren fick vi en liten frist, det såg ljusare ut och vi hoppades på en höst där allt skulle vara som vanligt igen.
Aposteln Paulus beskriver ofta i sina brev om hur mycket han längtar efter att få se personerna i församlingarna. I första thessalonikerbrevet skriver han: ”Bröder,
när vi nu för en tid har varit skilda från er, till kroppen
men inte till själen, hur har vi inte saknat er och gjort
allt för att få se er igen”
Nu när höstvindarna drar in och pandemin tar ett nytt
grepp, förstår vi att det kommer att fortsätta med Älska
på avstånd och distans. Var och en av oss kan göra
skillnad nu, genom att reducera våra sociala kontakter,
tänka på att hålla avstånd och genom att uttrycka vår
kärlek till medmänniskor på de sätt som är möjliga.
Håller vi ut och håller avstånd, är det att göra allt för att
få se varandra igen.
Gud välsigne oss alla!
Jonna Karlsson, församlingsassistent i diakoni

STOR UTFÖRSÄLJNING
AFFÄREN SKA STÄNGAS!
på samtliga mattor och
alla smidessaker

50-70%

Kom och fynda
till jul!

Tel. 0563-220 06

Öppet: Må, Ti, On, To 14.00-18.00

***
Det finns ingen bot för kärleken
annat än att älska mer.
Thoreau

***
Rökare är också människor - fast
inte lika länge.
Okänd
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Ekshärad Turism & Fritid Ek. förening
(Stugbyn)

DE
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Vår erfarenhet och kunskap
är din trygghet
Varje människa är unik. Låt det synas i ert
sista avsked. Vi på Nordlunds Begravningsbyrå
hjälper till i alla steg att utforma en vacker
begravning, precis som ni vill ha den.

Besluta om: Likvidation, likvidator,
utdelning av överskott m.m.
Tid och plats: Onsdag 25/11 kl 19.00
i slalomstugan, Ekshärad

Välkomna!

Styrelsen

UDDEHOLMS GOLFKLUBB
HÖSTMÖTE
i Byns Folkets Hus, Ekshärad

Välkommen in så berättar vi mer.

Lördag 21 november kl 16.00
Provspel i simulatorn kl. 13.00

Välkommen!

Vi följer rekommenderade restriktioner.

Styrelsen

Kvinnojouren
Duvkullan
Ellinor Östlund
Kundrådgivare

Anna Skog
Kundrådgivare

Välkomna till oss!

Olle Thyr
Kundrådgivare

073-807 16 07, 073-807 22 69

Klarälvsvägen 30, Ekshärad | 0563-406 71
www.nordlundsbegravningsbyra.se

Almanacka
med egna foton

Melodikrysset v. 46 - 14 november

Melodikrysset v.46 - 14 november
1

2

3

4

5

6
7
8

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

Beställ senast fredag 13/11
för leverans före jul
Vi behöver dina 12 liggande bilder i högupplöst
format per mail, på ett USB-minne eller så
är du välkommen in med dina
framkallade originalfoton.

Första utskriften 190:A3 format (utvikt, häftad)

9

därefter per st

85:-

inkl. moms

10

11

(Kan även fås med ringbindning
i överkant A4/A3. Ring för pris.)

Juli 2021
Måndag
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Laila
Ritva
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Tisdag

Herman
Hermine

19

Sara

26
2

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66 info@veckobladet.se

Jesper
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Torsdag

Onsdag

1

30

29
Esaias
Jessika

7

Joel
Judit

14

13
20

Margareta
Greta

27
3

Marta

8

Klas

Folke

ns

Kronprinsessa
födelsedag

21

Johanna

28
4

Botvid
Seved

Aron
Mirjam

Kjell

15

Ragnhild
Ragnvald

22

Magdalena
Madeleine

29
5

Olof

Fredag

2

Rosa
Rosita

9

Jörgen
Örjan

16

Reinhold
Reine

23

Emma

30
6

Algot

Lördag

3

Aurora

10

André
Andrea

17

Bruno

24

Kristina
Kerstin

31

Helena
Elin

7

Söndag

4

Ulrika
Ulla

11

Eleonora
Ellinor

18

Fredrik
Fritz

25

Jakob

1

8

31

13

14
15

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:...............................................................................................................................................

- Det var ett
förfärligt hål ni har
i oxeltanden, sa
tandläkaren. Det
var det största jag

har sett under min praktik, min
praktik- Det räcker väl att ni säger det
en gång.
- Jag sa det bara en gång. Men
det är eko i hålet.

God Jul & Gott Nytt År!

Dags att se över

VINTERDÄCKEN!!
VINTERDÄCKEN

FÖRETAGARE!
SKICKA DIN
JUL- & NYÅRSHÄLSNING
MED VECKOBLADET
Ni syns i drygt 13.000 ex.
i Munkfors- och Hagfors kommuner
med Ekshärad, Stöllet,
Likenäs och Lesjöfors!
Er ”hälsningsfras”, logotype och
kontaktuppgifter i svart/vitt. Se ex. nedan.
Annonsens storlek 100 mm x 45 mm,
julpris 550:- exkl moms.
Annonserna samlas under gemensam
rubrik ”God Jul & Gott Nytt År” och
publiceras i Veckobladet v 51 tors 17 december.
Annonsstopp för dessa annonser är
tors 10 december kl 16.00.
info@veckobladet.se
0563-616 66

ROLLUP MED
OLKHÄLSOMYNDIGHETENS
REKOMMENDATIONER
God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År!

TEXTÅBILD
I HAGFORS AB

önskar vi alla annonsörer och läsare

Görsjövägen 2 C
Hagfors
Tel. 0563-616 66

Görsjövägen 2 C
Hagfors
Tel. 0563-616 66

Roll up &
Golvdekaler

minska smittspridning är det viktigt att de rekommendationer
ommit följs. Ni kan hjälpa era kunder med informationen till deras
are.

gjort i ordning en mall på rollup som ni kan erbjuda era kunder för
r, receptioner, kassaköer mm (separat bild bifogas också som ni
a/skicka till era kunder). Ett färdigt underlag där vi enkelt kan lyfta
unds logotype och leverera ut snabbt till önskade adresser.

antal rolluper, leveransadresser och logotype till oss så fixar vi
!

Lättmetallfälgar
Prisex. 15¨

från

745:-/st

(Monteringskostnad tillkommer)

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
T. 0 3 6 - 3 7 6 2 5 0info@veckobladet.se
/ 0 3 1 - 5 0 0 8 0 0 | W W W. A D D B R A N•D.www.veckobladet.se
S E | I N FO @ A D D B R A N D. S E

RÄTT LOGO

Delbetala avgiftsoch räntefritt
upp till
6 månader

Molkers
däck ab
Hagfors 0563-109 55

EN NY FÖRENING HAR BILDATS I VÅR KOMMUN
MED INRIKTNING ÅTERANVÄNDNING!
ReUse i Hagfors är en nybildad ideell förening med inriktning återanvändning, här följer en liten intervju med
ordförande och initiativtagare Magnus Westlund.
Hur fick du ideén att bilda en förening och skapa hemsidan reusehagfors.se?
Jag har alltid haft ett brinnande intresse för återanvändning och har haft
det som hobby i nästan 20år så det kändes helt rätt i tiden att göra detta
nu och försöka få med fler i vår kommun på samma tåg, att återanvända mer och minska nykonsumtion för att bidra till en bättre miljö
och minskad klimatpåverkan. Kort och gott, inte slänga lika mycket användbara ting helt enkelt!
Fram till dagens datum har vi lagt ner nästan 1000 timmar på att skapa
upplägget för föreningen, hemsidan och auktionsystemet med alla de
funktioner det innebär.
Att jobba ideellt har varit en stor del av mitt liv senaste 10åren, tusentals
ideella timmar har spenderats som innebandytränare, arrangör av innebandycuper, kassör i boxningsklubb och inte att förglömma skapare av
Hagfors motionsserie i innebandy för motionärer, HSL (Hagfors Superliga) vilken har blivit uppmärksammad Sverige runt så Svenska innebandyförbundet beslutade att göra en dokumentärfilm om vår motionsliga. (Tyvärr så uteblev både dokumentär och slutspel pga Covid-19)

Köp dina ramar
hos oss!

Vad har ni för planer och framtidsvision med föreningen?
Vårt mål inledningvis är att få upp intresset för vår förening och öka
förståelsen hos våra besökare/medlemmar över vikten av återanvändning, och på så vis får fler medlemmar som sedan alla är med och bidrar
på återvinnartåget.
Framöver hoppas vi på att tillsammans med våra medlemmar kunna
skapa t.ex ”loppis-evenemang” eller liknande, vi har även tankar kring
hur vi som förening kan vara med och medverka vid exempelvis marknaden i Hagfors. Allt beror såklart på hur det går med Covid-19 och de
restriktioner som finns, men förhoppningsvis så blir det bättre på den
fronten kommande år.
Vi inser att det är väldigt många som gärna vill vara med och återanvända mer, men tyvärr så har inte alla tid/möjlighet till detta. Därför har
vi nu infört vårt koncept ”Skänk till oss”.
Skänk till oss innebär att om man har en massa avlagda prylar eller annat som man tycker det är synd att de inte kommer till användning, så
erbjuder vi nu kostnadsfri upphämtning av det som du önskar skänka
till föreningen.
Vi kommer sedan göra allt vi kan för att se till att de blir återanvända!
Lyckas vi inte med det så ser vi till att de blir återvunna på bästa möjliga
sätt.
Om föreningen får in några pengar på detta ändamål så går det oavkortat till driften av hemsidan och framtida evenemang som vi kommer
tillhandahålla tillsammans med våra medlemmar.
Vi hoppas att så många som möjligt ”hoppar på tåget” och går in på vår
hemsida och blir medlemmar, om inte annat för att bli stödmedlem!
ReUse i Hagfors

Mikael Davidssons
Minnesfond
Ett stipendium ska delas ut till en
spelare från Hagfors Innebandysällskap.

Vill ni vara med och stödja denna
fond? Penninggåvor eller kondoleanser sätts in på Handelsbankens bankgiro: 701-3501. Ange
till vem, plats och datum samt
avsändare på kondoleansen.
Fam. Davidsson
HIBS
Handelsbanken

AA-MÖTEN
Hagfors

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

TEXTÅBILD

Görsjöv. 2 C Hagfors • Tel 0563-616 66

AA-MÖTEN
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

Dop Vigsel
Guldbröllop

Dop
Gul

Har ni döpt ert
barn, gift er
eller firar ni
t ex Guldbröllop?

Har
barn
firar
Guld

Dela med er av
händelsen
i Veckobladet!

Dela
av hä
i Vec

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

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

www.maklarhuset.se/hagfors

Storsand - Lakenesjön
Utgångspris: 795 000:-

Vinterbonat och rymligt fritidshus med ett trevligt avskilt läge vid Lakenesjön. Här har man
sandstrand nere vid strandkanten och fiber finns installerat. Bostadshuset inrymmer 5 rum
och kök. 2 vedkaminer. Duschrum. Altan under tak med utsikt över sjön.

Atterbergsvägen - Hagfors
Utgångspris: 1 650000:-

Uvanå - Hagfors

Getarevägen - Hagfors

Villa/fritidshus beläget i charmig by med
närhet till bad- och fiskesjöar. 4 rum varav
1-2 sovrum. Liten källardel med matkällare
och förråd. Gäststuga. Uthus. Garage

Trevligt parhus i det attraktiva villaområdet
Sättra om vardera 4 rum och kök. Altaner
och balkonger till resp lägenhet. Hel källarvåning. Bergvärme installerad 2018. Friliggande dubbelgarage. Uppväxt trädgårdstomt.

Utgångspris: 475 000:-

Utgångspris: 950 000:-

Kom ihåg att
annonsera inför
JULSKYLTNINGEN
vecka 48
Utgivningsdag
TORSDAG 26/11

Annonsstopp 19/11 kl 16.00
Läs VB på nätet w w w.veckobladet.se
och FB: Textåbild i Hagfors AB

Vi har nöjet att erbjuda denna ytterst charmiga och rymliga fastighet till försäljning.
Denna arkitektritade villa har ett centralt
läge med helt insynsskyddad trädgård. Tillbyggnadsdelen, med egen ingång, inrymmer
av 4 rum, lämplig som uthyrningslägenhet
eller för någon egen verksamhet. Bergvärme finns installerat. Fristående garage med
förråd samt en och timrad redskapsbod.
Boulebana

Så går du i säljartankar
hör av dig för en
fri värdering.
Vänd dig med förtroende
till Mäklarhuset.

ANNONSERA INFÖR
JULSKYLTNINGEN v. 48
Utgivningsdag
Allt inom VVS
torsdag 26/11!
070-580 19 06

Annonsstopp tors. www.bergsangsror.se
19/11 kl 16.00

Vi kommer ut i
drygt 13.600 ex. över
Munkfors- och Hagfors
FALKS HAGFORS
kommuner
med
Kyrkogatan
4
•
Tel.
0563-611 25
Ekshärad, Stöllet,
Öppet: må-fr 10-18, lördag 10-13
Likenäs och Lesjöfors.

072-706 87 78

Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

Läs VB på
Trädgårdsarbeten
Rikard
www.veckobladet.se
och FB Textåbild i Hagfors AB
070-693 77 19
Röjsågsarbeten
Jan
Hushållsnära tjänster
070-693 77 18
Telefon 0563-616 66
www.rj-maleri.se
info@rj-maleri.se

Gilla oss på

Telefon 0563-616 66 • info@veckobladet.se

Trots pandemin är efterfrågan på fastigheter stor,
både från utländska och
inhemska kunder, varför
vi nu söker alla typer
av objekt.

www.ikviking.se

info@veckobladet.se

LP-KONTAKTEN

Hagfors Blinkenbergskyrkan
Måndagar o onsdagar 10-12
070-396 87 44 (lokal)
070-645 65 20 (Kristina)
www.lp-verksamheten.se

Uppskattat när PRO/Hagfors bjöd på tårta på äldreboenden

Fredagen den 23 oktober bjöd vi
de boende på Lillåsen o Sättragården på tårta. Det gick mycket
smidigt då vi lämnade tårtorna
vid entrén o personalen ombesörjde distributionen.
Lite mer invecklat var det på
Skogvaktaren där det ju är eget
boende o det inte finns tillgång
till personal. Det löste vi som
så att vi under veckan delade ut
lappar till samtliga 42 lägenheter
med info om att vi skulle komma

på fredag vid AllaHelgona-helgen o ringa på dörren o överlämna bakelse. Gissa om detta
blev uppskattat?! När vi kom
på parkeringen träffade vi en av
personalen som berättade att vi
var såå efterlängtade.
Vid första ingången stod Gurli
Berglund o hälsade oss välkomna. Hon berättade att hon blev
så glad när hon fick infon att
vi skulle komma så hon nästan
grät. ”Tänk att någon tänker på

oss – nu är helgen räddad”. Hon
ville gärna berätta om att hon
haft ett mycket aktivt liv. Från
1945 o 46 år framåt arbetade
hon på Uddeholms försäljningsavdelning för kallvalsat stål,
mesta tiden på huvudkontoret
i Uddeholm, men på slutet i
Munkfors. Hon har dessutom i
många år varit medlem i Hagfors
Dragspelsklubb o åkt runt
på många spelningar. Nu sen
Corona slog till o allt blev ned-

stängt är allt så trist o de flesta
känner sig så ensamma.
Ja, det blev en eftermiddag vi inte
ångrar – tänk så lite som behövs
för att förgylla tillvaron för de
äldre.
Vi får inte glömma den äldre generationen, som byggt upp det
samhälle vi har idag.
PRO/Hagfors

EKSHÄRAD
EKSHÄRAD
En riktig mataffär
EKSHÄRAD

ÖPPET
EnEn
riktig
mataffär
Restaurang,
Café,
Bageri, Deli
riktig
mataffär
ALLA DAGAR
Restaurang,
Café,
Bageri,
Deli
Restaurang,
Café,
Deli
Öppet till 21Bageri,
8-22
Öppet
till till
21 21
Öppet
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622
Torsbyvägen
1 • 1Tel
0563-40622
Torsbyvägen
• Tel
0563-40622

INDIANEN, EKSHÄRAD
RESTAURANG, CAFÉ, BAGERI, DELI

Tel. 0563-406 22

CHARKAVDELNINGEN

Fredag 13/11 är det

Prova gärna nyheterna
i vårt grillade sortiment:
Kamben, spareribs
och kycklingvingar

SMÖRGÅSTÅRTANS DAG!!!
Vi erbjuder därför: Smörgåstårtestubbe
2-3 personer

Tänk 129
på att hålla
Bananer
00
15
avståndet
tillÄpplen
varandra 1500

o_corona_skylt_A4.indd 1

00

Jättegott tillsammans med våra
butikstillverkade sallader:

Festsallad & Potatissallad

BOKA I FÖRVÄG!!!

Klass 1, Equador

kg

Klass 1, Italien / Frankrike

Amaryllis
Röd, 2 stänglar

en annorlunda
vardag!
ATT TÄNKA PÅ NU
I CORONATIDER:

kg

2 för

75

00

Munkens Svarta 31%
Wästgöta Kloster ca 500 g

Julrullad

2020-03-25 11:31

Ägg

ICA, 6-pack

• Att inte besöka
butiken om ni har
sjukdomssymptom

Smör

• Tvätta händerna. Vi har
ett tvättställ i entrén.

Vispgrädde 3 dl, Arla

• Håll avstånd till
varandra i butiken
och i kassakön.

Arla, 500 g (gäller ej ekologiskt)

kg

hg

2 för

Salami

Små skalade
Räkor frysta, 500 g, Pacific Brand

HEMGÅRDEN

8990
2290
3800

Göl, 80 g, olika smaker

45
1000
4000
2500

KONDIS
ERBJUDER

00

Kaffe &
bakelse

35

00

2 för

Välkommen till Indianen önskar Janne med personal

RESTAURANG INDIANEN Dagens rätt: Mån-fre 90:- Pensionär 80:- Lör-Sön 100:-

Pensionär 90:-

Ons 11/11: Köttfärslimpa serveras med champinjonsås

Sön 15/11: Kycklinggratäng med bacon serveras med
brynt potatis

Tors 12/11: Kalops serveras med kokt potatis

Mån 16/11: Torskgratäng med mos

Fre 13/11:

Snitzel serveras med klyftpotatis och
rödvinssås

Tis 17/11:

Lör 14/11:

Gräddbrässerade kotletter serveras
med potatis

Ons 18/11: Pannbiff med lök, kokt potatis och brun sås

Stekt rimmat sidfläsk med alternativen
raggmunk, bruna bönor eller löksås

Hämtlådor 69:-

Vi serverar

GRÖTFRUKOST 65:-

vardagar
8.30-10.15

(smör, bröd, sill, köttbullar, ägg m.m. ingår)

BUFFÉ &
A LA CARTE
Öppet alla
dagar
11.00-15-00
Fullständiga
rättigheter

PETTER STÄLLER UT SIN KONST PÅ
LAXHOLMEN KULTURHUS I MUNKFORS 2021
Artisten och konstnären Petter Alexis Askergren
är en av sommarutställarna på Laxholmen
Kulturhus.
Sommaren 2021 kommer artisten och
konstnären Petter Alexis Askergren att
ha en egen avdelning i den årliga
sommarutställningen på Laxholmen Kulturhus.
– Ännu en spännande
kultursommar står för
dörren. Att få välkomna
Petter som en av Sveriges
största
och
mest
respekterade
artister
till
Munkfors
gör
att vi breddar våra
målgrupper och når ut
till nya besökare, säger
Birgitta Svensson, turism- och näringslivschef samt ansvarig för
Laxholmen Kulturhus
verksamhet.
Petter berättar med
egna ord om sitt skapande:
– Jag växte upp i en väldigt
målande och kreativ familj
och hade nog en föreställning att jag skulle arbeta med
konst någon dag.
Jag drömde som ung om att bli illustratör eller serietecknare, jag har alltid
älskat färger och med min hyperaktiva
läggning kom akvarell att bli det som fängslade mig mest. Samtidigt har jag alltid sneglat på
olja och även keramik. Dock blev det musik som tog övertaget när jag växte upp men alltid med en stark dröm i bakvattnet
om att en dag få uttrycka mig genom penna, pensel, färg eller
form igen som jag gjorde som liten.
Under min uppväxt målade jag mycket med min syster och framförallt min Pappa. Efter min Pappas bortgång har måleriet med
akvarell som utgångspunkt knackat på dörren allt oftare. Jag
ser stora likheter i att skriva texter som att måla akvarell, jag får
samma kreativa välbehag när jag tycker att något lyckas samtidigt

som jag bli lika bedrövad över en svag text som en mindre bra
akvarell samtidigt som jag aldrig blir belåten utan vill ständigt
sträva framåt. Idag försöker jag måla allt oftare och
ser nog det som en framtida sysselsättning om
några år.
Idag målar jag mycket under temat
”Min plats på jorden” vilket för mig
handlar om Kosteröarna i Bohuslän, Piemonte i Italien och
Åre i Jämtland. Tre fantastiska plaster men också unika.
Jag älskar känslan av det
vilda samt färgerna jag ser
i dessa landskap, ibland
lägger jag in texter över
mina motiv då jag kan
känna att det finns en
naturlig koppling mellan en akvarell och
känslan jag har när jag
målar den. Texterna
jag skrivit genom åren
är ofta som motiv och
bilder för mig.

Foto: Ea Czyz

Likt tidigare år kommer
konstnären och poeten Hans
Westlund ansvara för utställningen. Planeringen inför kommande säsong är i full gång och
temat är klart:

Ja, det är huvudtemat på nästa års utställning, där flertalet konstnärer och kulturarbetare har bjudits in att medverka. Det har
varit styrkan i de tidigare temautställningarna. Bredden av olika
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Till

Kopieringspapper
80 g A4
Kartong 200:- inkl moms
(160:- + moms)

(Priset gäller endast hel kartong)

Gäller så långt lagret räcker
RT!
U
P
S
T
SLU ga kvar ...
n

Inte må

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

konstformer och blandningen av hur man som konstnär tolkar
temat. Vilka konstnärer som bjudits in presenteras längre fram.
Hans berättar själv om varför han valde just temat mörker och
ljus:
– Efter att 2020 varit så fyllt av pandemin Corona CV19 väcktes mina tankar på ett tema på liv och död, mörker och ljus.
Har själv alltid varit intresserad av kontraster, skillnaden mellan det ljusa och det mörka och det som finns däremellan.
Både i livet och i konsten.
2021 vill jag veta vad andra kreativa människor har för tankar
och idéer om ett sådant ämne. Ser fram emot att presentera
resultatet för publiken vid Laxholmen kulturhus.
Laxholmen kulturhus i Munkfors hade en bra sommarsäsong
2020, trots pandemin. Det togs ett tidigt beslut att inte ställa in
utställningen, utan istället ställa om och jobba efter de förutsättningar, rekommendationer och förutsättningar som fanns på
grund av covid-19 situationen.
– Ja, vi säkrade upp och valde att inte genomföra något arrangemang i samband med öppningen. Vi brukar ju starta med

vernissage som lockar flera hundra och där kände vi att säkerheten går före allt annat, även om det gått att lösa praktiskt i
de stora lokalerna med inbokade tider under dagen. Nu valde
vi att öppna upp som en helt vanlig öppetdag och det funkade
väldigt bra.
Det har också varit besökarnas spontana reaktioner under
sommaren, att de
känt sig trygga med sina besök på Laxholmen. Personalen
gjorde också ett kanonjobb under de förhållanden som gällde
och antalet dagliga besök låg
sammantaget på en högre nivå, än tidigare somrar.
I juli sände P4 Värmland ”Sommarluffen” från Laxholmen, vilket givetvis var positivt för Munkfors som ort också. Det gav
ringar på vattnet och att vi hade en sommarvärd som gärna
tog fram gitarren och sjöng och spelade för besökarna, blev
också känt och populärt inslag under den uppskattade och välbesökta utställningen ”RecycleArt 2020.
Så visst, vi står redan redo för sommaren 2021.
Fixade vi 2020 fixar vi 2021, avslutar Birgitta Svensson
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PRIVATANNONSER

Radannons
Tummen upp
Grattis

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

Mottages ej per telefon.
Endast kontantbetalning, eller via plusgiro
eller Swish nr 1230489690.
Skall vara oss tillhanda senast
torsdag kl 16.00 veckan före.

OBS! Annonsstopp: TORSDAGAR
Görsjövägen 2 C
683 33 HAGFORS

DIKTER

av Per Berglund, Bergsäng

Sorg
Min moder
i himmelen
I mitt hjärta finns en sorg
alltid en sorg

Telefon 0563-616 66
Fax 0563-109 79
After the rain
We talk about love
after the rain
We talk about indians
after the rain
We talk about the world
after the rain
after the rain

60:60:100:-

kl 16.00 för alla annonser

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Plusgiro 45 70 18-0
Swish 1230489690

Säffle
Säffle, här kommer
ett kärleksbrev
med hjärta
Några rader om ensamhet
Säffle, här kommer
ett kärleksbrev.

Therese
En näckros
från Sydamerika.
En fridlyst blomma
långt inne i skogen.
Blommor strödda över Norge.
Therese.

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.

UTHYRES

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

Stor 3:a i Munkfors

118 m2 + 2 uteplatser, varmhyra
7282:-/mån, ledig från 1/1

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

Parhus Ransäter

Fyll i kupongen på annan plats i tidningen. Skall vara oss tillhanda senast torsdag kl 16.00.
ÅRSMÖTE RÅDA IK
Torsdag 26/11 kl 19.30 i klubbstugan.
Anmäl till kansliet 0563-60170 senast
25/11, om du avser att närvara, för att
vi ska kunna anpassa lokalen utifrån
FHM:s restriktioner. Vi bjuder på lättare
förtäring. Välkomna! Styrelsen RIK

FÖRENINGSNYTT
ÅRSMÖTE
Sörby IK har årsmöte den 22 november
kl 15.00. Plats: Sörbyvallen. Välkomna!
Styrelsen.
********************************************
ADVENTSLOPPIS
inomhus i By Skymnäs Folkets Hus,
fre-sön 27/11-29/11. Bordsbeställning
070-6856630. Arbetsinsats krävs. Folkhälsomyndighetens krav gäller. Begränsat antal platser. BSFHs
********************************************

SÄLJES

LÄGENHET 2reklam,
R.O.K.
Har Ni oadresserad
Skålviksvägen, Hagfors. 30.000:-. Billigare vid snabb affär.
föreningsinformation,
Tel. 070-728 88 78 (Nettan)
********************************************
frågeformulär
etc.
som Ni vill ha utdelad?

LÄGENHET SÄLJES 2:a på Troilig. 5,
3.400 kr/mån. I hyra ingår Telia TV o
internet. Lgh ligger bra till i ett attr. omr
i Hagf. Nära till matbut, restauranger o
naturen. Bra bost.rättsfören. som finns
där för dig när du beh. råd o hjälp. Inflyttn.
1/10 -20, tid. vid ök. 45.000 kr el. bud.
Tel. 070-221 18 68 Tony Johansson

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
ÖNSKAS HYRA: LÄGENHET
Minst 2 r.o.k. eller hus önskas hyra i
Hagfors omgående! Max hyra 5.000:Tel. 070-549 34 97
********************************************

2 rum & kök 61 m2 , gräsmatta,
uteplats, lugnt läge, 4895:-/mån,
ledig från 1/1
Inga betalningsanm.

Tel. 070-308 03 79

EXTRA ÅRSMÖTE
Uddeholms
Jaktskytteklubb

Mån 7 dec kl 19.00
i Klubbhuset
Välkomna!
Styrelsen

Franks Måleri & Bygg

i Uddeholm
Hantverkare med tysk utbildning

Mjönäs Djurklinik

Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde,
Munkfors och Hagfors kommuner med Ekshärad,
JOURÖPPET
• Tel
0563-72
333 • www.mjonasdjurklinik.se
Stöllet, Likenäs,
Lesjöfors
och Olsäter.

Tapetsering, målning,
kakel, klinker
Alla typer av golvläggning
0738-22 42 43
F-skattsedel Rot-avdrag

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

Vi har öppet: måndag 8-12, tis-ons 8-14,
tors 8-16, fredag 8-14

Psst...

Framsidan
le

di

g
vinfo@veckobladet.se
49, 50 oc
h nr 1www.veckobladet.se
Görsjövägen
Först till k 2C, 683 33 Hagfors
varn..

100x125

Tel. 0563-616 66 • info@veckobladet.se
205x85

opp
Annonsst
nonser
för alla an
AR
TORSDAG
kl 16.00

Har Ni oadresserad reklam, föreningsinformation,
frågeformulär etc. som Ni vill ha utdelad?
Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde, Munkfors och Hagfors
kommuner med Ekshärad, Stöllet, Likenäs, Lesjöfors och Olsäter.

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

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

Vecka 47 är vi på
följande torg kl 9-15
Ons 18/11 Hagfors
Tors 19/11 Munkfors
SUPERSTARKA
avfallspåsar, fryspåsar,
bullformar m.m.
-ligt
För mer info:
073-502 92 50
välkomna!
el. 070-742 65 40

Tesnim

Café & Mat

Vårdcentralen Hagfors

dig att best
a
d
äll
n
y
a
Sk personliga

Julklappar
på TEXTÅBILD

Öppet 07.30-17.00
Även avhämtning 070-289 61 24

Förstoring med ram
Almanacka
Bordsunderlägg
Anteckningsbok
Minnesalbum
Visitkort
t
m.m.
kor

KOM & ÄT HÄR ELLER BESTÄLL. ALLA VÄLKOMNA!
FRUKOST 60:serveras 07.30-10.00

Hamburgare med bröd

eller strips
inkl. 33 cl läsk
90 g ............................................... 78:150 g ............................................ 88:200 g ............................................ 98:Glutenfri, 90 g ............................. 85:Fiskburgare .................................. 85:Vegetarisk burgare 100 g ............ 78:-

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:-

!

g
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u
K

Övriga 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:-
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Välkommen in!

Görsjövägen 2C, Hagfors
0563-616 66 info@veckobladet.se
www.veckobladet.se
- Varför stal ni
en höna?
- Jo, därför att
jag vann en kokbok.

- Vad har det med saken att
göra?
- Jo, i ett recept stod det ”Man
tager en höna”.

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.



Kryssa valfri rubrik:

Tel:

KOM IHÅG ATT
ANNONSERA OM ERA
JULBORD!
Annonsstopp torsdag kl 16.00
Veckobladet

Mopedkörkort AM
i Lysvik
Torsdag 12/11 kl. 10.30-15.00

LASAGNE 90:Alt. Nävgröt med fläsk
HÄMTLÅDOR 80:-

SPORT
Bowling

Pensionärsbowling - BK
Rullan

Riksserien 2020-2021
Herrar div 1, omg 1
Rullan 1-Pelle Uppsala 4707-4460
Omg 2
Rullan 1-Teljeveteranerna 4796-4681
Div 8, omg 1
Rullan 2-Nordisk BK 1 Ed 4162-3744
Omg 2
Rullan 2- Nässjö Bowlingpensionärerna 2 4281-3776
Div 12, omg 1
Rullan 3-Forshaga-Deje 3681-3497
Omg 2
Rullan 3-SPF Falun Lag 2 3631-3619
Damer div 4
Omg 1
Hudiksvall PBK 2Rullan Dam 1 2378-2452
Omg 2
Rullan Dam 1-Nässjö 2437-2190
Div 5, omg 1
Rullan Dam 2Söderhamn PM 1 2403-2072
Omg 2
Rullan Dam 2PBK Sundsvall 2390-2378
Div 9, omg 1
Rullan Dam 3Nordingrå BK 4 2126-1714
Omg 2
Rullan Dam 3Stånga-Burs PRO 2 1929-2114
WBs Klot individuella handikapptävling
Resultat omg 1: 31 startande
1) Johnny E 913 p. 2) Magnus O. 875
p. 3) Leif F 866 p. 4) Lars H 856 p. 5)
Peter S 827 p.
Resultat omg 2: 33 startande
1) Bo N 897 p. 2) Torbjörn N 883 p. 3)
Jari P 865 p. 4) Lars-Erik P 821 p. 5)
Christer S 812 p.

Vi gratulerar
JOSEFIN FORSBERG SANDIN
Vi gratulerar vår härliga, busiga tjej Josefin som fyller 7 år den
11 november. Grattis
från pappa, farmor,
farfar och Pia.

UTGIVNINGSDAGAR
fram till jul & nyår
v 47 Onsdag 18/11
v 48 Torsdag 26/11
inför julskyltningen
v 49-50 Onsdag
2/12, 9/12
v 51 Torsdag 17/12
Dubbelnummer Jul & Nyår

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

www.livsstil-support.com

Region Öst

FÖRSÄLJNING AV
ADVENTSGRANAR

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

Föreningen HjärtLung
Hagfors-Munkfors

Stänger tillsvidare
fr.o.m tis 10 nov
pga coronapandemin
Kondoleanser kan som
tidigare lämnas till
Berit Nord 073-812 46 40
Anna-Lisa Andersson 073-053 12 04
Ing-Britt Håkansson 070-546 20 82
eller e-post:
info@hagfors-munkfors.hjart-lung.se
eller sättas in på bankgiro 5805-3257.
Vi har även sockor, vantar, mössor,
västar med mera till salu
En del finns i våra fönster på Skolg. 3.
Ring Anna-Lisa 073-053 12 04
om ni vill köpa något.

Kom ihåg att lämna
din annons senast
torsdag kl 16.00
0563- 616 66
info@veckobladet.se

Teorikurser i vår
6-7 apr, 14-15 maj
29-30 maj, 15-16 juni
Krister Haglund
0766-281 371

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ
Cherie, King Edward, Snöboll,
Asterix, Folva, Sava, Gul mandel,
Amandine KRAV-potatis m.fl. Sv
äpplen, morötter, lök, rödbetor,
solrosfrö, fodermorötter. Nykokt
sylt, flera sorter, (60-70% bärhalt).
Säljes från lastbil.
LÖRDAG 14/11: 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 15/11: Munkfors systembol
9.30, Olsäter skola 10.30.
Ej kort. Nästa tur om 4 veckor.

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

SÄLJES
KLUVEN VED

Beställ nu, levereras
efter överensk.
Ove 070-203 24 62

Tidningen som ligger
kvar på bordet
hela veckan!

LP-KONTAKTEN

Hagfors Blinkenbergskyrkan
Måndagar o onsdagar 10-12
070-396 87 44 (lokal)
070-645 65 20 (Kristina)
www.lp-verksamheten.se

Kolla vår hemsida

www.httab.nu

OBS!!! VIKTIGT!!!
För er som köpt robotklippare 2020
men inte förlängt garantin till 5 år!
Kom in till oss o fråga hur ...

Husqvarna Care

TM

Förlängd garanti + 3 år
för AUTOMOWER®
Säsong 2020

CFMOTO
CF
MOTO från 2.500:-/mån
Räntefritt!

Sänk dina
sophanteringskostnader!

KOM IN TILL OSS
OCH FRÅGA HUR!
Vi har nu godkända

Husqvarna CareTM är paraplykonceptet för
våra serviceerbjudande under varumärket Husqvarna®.
Husqvarna CareTM erbjuder eftermarknadsservice för kunder som söker säkerhet och ett problemfritt ägande.
Husqvarna Automower® kommer med 2 års fabriksgaranti
(begränsad garanti) för konsumentbruk. För nuvarande
Automower® modeller är det nu möjligt att köpa +3 års
förlängning av garantin tillsammans med köpet av aktuell
produkt. Erbjudandet kan också aktiveras inom 12 månader efter köpet av aktuell Automower®.

VARMKOMPOSTER,
och tillbehör från

Gilla oss på

Exempel

Mully, 360
liter

1.194:-

Blomvägen 2
0563-200 30

hemma i lager.
Vi hjälper er även med
registrering hos kommunen.

a ur a n
t
s
e

g
Pub
R
& Pizzeria

Uwan
Tel. 0563-259 25
Norrings väg 2 • HAGFORS

Erbjudande!

Öppet mån-fre 10.00-18.00, lunchstängt 12.00-13.00

NY
ÄGARE!
NYA
MENYER!

Avhämtning!

Måndag 16/11 - Torsdag 19/11
Sallad & dricka ingår!
(gäller hela menyn)

Vi hälsar nya och gamla kunder
hjärtligt välkomna!

