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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen

Forts. inne i tidningen

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

Öppet: mån-fre 07.00-18.00, 
lördag 10.00-14.00

Alcro Solist 9 lit  
1895:-

ord pris 3902:-

Nitor Wood 
Protection 
4 lit  705:-

ord pris 941:-

Nitor Wood 
Sealer 

4 lit  548:-
ord pris 941:-

Erbjudandet gäller 4/8 - 8/8. Med reservation för slutförsäljning.

10%
rabatt
på alla verktyg från Anza

 
  

 
     

  

 
  
  

 

 
 

  

 

 
 

 
 

Sommaridrottsskolan i Hagfors
Under slutet av juni samlades 34 barn/
ungdomar, 8 unga ledare och 4 vuxna le-
dare till sommaridrottsskola i Hagfors 
med omnejd. Idrottsskolan pågick under 
en vecka med olika aktiviteter varje dag.  
Måndagen stod fotboll på Hagforsvallen 
på schemat och på eftermiddagen discgolf 
i Blinkenbergsparken. När regnet och knot-
ten blev för illa fortsatte aktiviteten inne på 
Berggården, Svenska kyrkans ungdomslo-
kaler med spel. Under tisdagen fick barn/
ungdomar spela bordtennis och prova frii-
drott. Den tredje dagen på sommaridrotts-
skolan var det en heldag på Uddeholms 
Golfklubb där fick alla prova rangen och 
putting. Dessutom fick vi följa med två 
proffs ut på golfbanan. Dagen innebar också 
att barnen/ungdomarna satt i smågrupper 



  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Tors 6/8 kl 11.00 ”Musik frå trappa” vid församlingshemmet.
Sön 9/8 kl 11.00 Gudstjänst Anders Rådström.

FORSHAGA-MUNKFORS FÖRSAMLING                                       
Övre Ullerud kyrka
Sön 9/8 kl 11.00 Pilgrimsvandring med andakt. Andakten livesänds 
på www.facebook.com/forshagamunkforsforsamling

HAGFORS PASTORAT
Se annons
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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

DET HAR ALDRIG VARIT ENKLARE
ATT KOMMA TILL KYRKAN!

Se gudstjänster live hela sommaren!
INFORMATION: 
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/FORSHAGA-MUNKFORS
LIVESÄNDNING: 
WWW.FACEBOOK.SE/FORSHAGAMUNKFORSFORSAMLING
(Du behöver inte vara medlem på Facebook för att se sändningen)

Se vad som händer 
i kyrkan med appen 
Kyrkguiden!

JANGENS VVO
JAKTSTÄMMA

vid slaktboden
Kråkåssågen 

Onsdag 19 aug kl. 18.00
Styrelsen

BÅTRACE Råda IK
Vinnare i båtracelotteriet

1) Kerstin Darle. 2) Anita 
Knudsen. 3) Helen Bäcklund. 

4) Böris Margret Uhlin. 
5) Margareta Skogman. 
6) Urban Gustavsson. 

7) Marie Floren Söderlund. 
8) Ove Bergström. 
9) Ove Bergström. 

10) Magnus Berggren.
Stort tack till alla lottköpare

Råda IK

  

Gräs Missionshus
Sön 9/8 kl 11.00 Friluftsguds-
tjänst med Josef Sjöberg. Medtag 
fikakorg.
Mån 10/8 kl 19.30 Stugmöte 
i missionshuset på Coronavis. 
Medv. Josef Sjöberg.

Munkfors
Sön 9/8 kl 15.00 Gudstjänst i Kvar-
nen med Mats och Caroline m.fl.

Jesus sa: ”Den som är trogen i smått är också trogen i stort, 
och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort”.

Luk.16:10

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Ons 12/8 kl 18.00 Onsdagsträff 
med Billy och Josef.

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

Lotta är 
en av våra 

trogna
utdelare

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!

Pga rådande omständigheter har vi ÄNDRADE ÖPPETTIDER en tid framöver

Mån 08.00-12.00 Tis, ons 08.00-14.00, Tors 08.00-16.00, Fre 08.00-14.00
Veckobladet och Textåbild i Hagfors

Var 
rädda 

om 
varandra!



Vi möts ute
 Pilgrimsvandring med 

Frälsarkransen
22/8 kl. 15.00 

Samling vid Norra Råda kyrka
Lär känna livets pärlor under en ca 4 km lång vandring 
längs vägar och stigar med vackra vyer över Klarälven. 
Efter vandringen samlas vi i kyrkan till en avslutande 

folkmusikandakt med fiol och nyckelharpa. 
 Åsa Bergsten, Emmalina Mattsson, Thomas Lindberg

Vi möts i kyrkan
Söndag 9/8 - Gudstjänst

Hanna Isaksson och Eva Verde
11.00 Hagfors kyrka

16.00 Sunnemo kyrka

Söndag 16/8 - Gudstjänst 
Thomas Pfitzinger-Drewes och Tina Sundbäck

11.00 Norra Råda kyrka
16.00 Hagfors kyrka

Söndag 23/8 - Gudstjänst 
Emmalina Mattsson, Åsa Bergsten och Eva Verde 

11.00 Gustav Adolfs kyrka
Hemkyrkans dag

med Malungs spelmanslag 
Ring exp. för bokning av kyrkbuss 

16.00 Sunnemo kyrka

Välkommen till Hagfors pastorat

Församlingsexpeditionen telefonväxel: 0563-54 05 30 
TIs-Tor kl. 9.00–12.00  

Kyrkogårdsförvaltningen: 0563-145 00 
Mån, Ons. Tor, Fre kl. 9,30–11.00 / Tis kl.13.30-15.00

epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/hagfors

079-073 04 77

RÅDA
BYGGTJÄNST AB

Mikael Haffling

Hej ALLA våra gamla och nya kunder. Vi kommer med våra 
superstarka avfallspåsar, fryspåsar och bullformar mm.

Pga corona är ju alla marknader inställda, men då 
kommer vi och besöker er på dessa torg istället!

VÄLKOMNA!

Onsdag 5/8 Arvika                Torsdag 13/8 Hagfors

Tisdag 11/8 Sunne                 Fredag 14/8 Molkom

Onsdag 12/8 Torsby
Lillen 070-7426540
Helene 073-5029250

www.Lorex.se

Kyrkogatan 2, HAGFORS  
0563-101 93

SLUTREA
    upp till 70%

Välkommen in!

Vi fortsätter med

Harboevägen 1 
HAGFORS            

0563-145 20

UTFÖRSÄLJNING
I HALVA BUTIKEN
Vi har fyllt på med mera varor!

Välkommen hälsar Monika med personal

OBS! Tänk på att ta ut på Modebodens 
presentkort och cirklar snarast!!!



Årets Företagare i Munkfors har utsetts av 
föreningen Företagarna i Munkfors. I år föll 
valet på Eva-Lena Hagström som driver 
företaget Amorinen.
Eva-Lena Hagström som drivit företaget Amorinen i 
18 år har lyckats försörja sig fullt ut på sin massage-
verksamhet i alla år. Eva-Lena brinner för sitt jobb och 
säger själv, att hon aldrig för en sekund ångrat sitt val 
att satsa på eget företagande.

Motiveringen för utmärkelsen lyder: ”Hon sadlade 
om och slutade på en fast tjänst, för att starta eget 

Årets Företagare i Munkfors 2020 utsedd
2002 och har på ett före-
dömligt sätt, skapat förtro-
ende hos sina kunder med 
sitt entusiasmerande sätt 
och kunnande inom sin 
bransch. Hon har visat att 
man med vilja, kraft och 
mål kan uppfylla sina före-
tagsdrömmar”

Normalt sett delas priset 
för Årets Företagare ut i 
samband med national-
dagsfirandet i Munkfors. 
Eftersom firandet fick stäl-
las in i år, fick det bli en 
enklare ceremoni, utan publik på centrumscenen.

Vid utdelningen där diplom och blommor överlämna-
des, deltog från Företagarna i Munkfors, ordförande 
Patrik Hedin, Arne Glännman, styrelseledamot samt 
Munkfors kommuns representanter, turism- och nä-
ringslivschef Birgitta Svensson och kommunalråd Ma-
thias Lindquist.

forts. från fram 

Sommar-
idrottsskolan...
och hade värderingsövningar. 
Näst sista dagen var det dags för 
Innebandy Flex i Uddeholms 
arena där Värmlands Inneban-
dyförbund visade hur det går 
till och Svensk Innebandy var 
där och gjorde intervjuer och 
filmade. På eftermiddagen var 
det tävlingar ute på fotbolls-
plan. Fredagen som var Sista 
dagen på idrottsskolan gick 
barnen/ungdomarna till Tall-
hult, med stationer på vägen 
dit. På Tallhult valde 10 kids 
att köra speedway! Vi avsluta-

de med aktiviteter i tallskogen.  
Det bjöds på ham-
burgare och Festis.  
Arrangörer: RF Sisu Värmland, 
Svenska kyrkan Hagfors pas-

torat, idrottsföreningar i Hag-
fors med omnejd i samverkan 
med Fritidsbanken och Hagfors 
kommun.
Text skriven av Hanna Isaksson



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

Mjönäs Djurklinik
Rikard 

070-693 77 19 
Jan 

070-693 77 18

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

Gilla oss på 

070-336 33 31  Dalbråtsv. 12

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

Öppet: 
mån-tors 10-18 

lunch 12.30-13.30

Karl.Leino@slutagrav.se   070-371 28 48

geijerskolan.se
0552-302 50

* Allmän kurs musik
* Allmän kurs måleri
* Litteratur- och skrivarlinje
* Humanistisk-samhällsvetenskaplig linje

* Konstlinje
* Balans och inspiration (höstterminskurs)

* Seniorkurser - distans/deltid

Sök höstens kurser!
Folkhögskolan i  Ransäter

S  K  O  L  A  N
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Löpande antagning. (Reservation för fulltecknade kurser)

BOKA  ANNONS 
senast torsdag 6/8 

kl 16.00
Tel. 0563-616 66 

info@veckobladet.se

I Veckobladet v 33

           TEMA 
HÖSTSTART

• Dax för plugget
• Kursen / Studiecirkeln

• Idrott • Föreningsliv

20% rabatt

på annons

under rubrik

Har du / ni något 
att erbjuda?

Visa er i Veckobladet!

Personliga 
tackkort

konfirmation, examen, 
student, dop, bröllop ...

Välj ut ett eget foto eller en bild 
och kom in till oss!

Erbjudande:
20 st, vikt A5 (färgtryck en sida)

250:- inkl. moms.
Kuverten får ni på köpet!

Vi har även specialpriser på andra 
volymer.

Välkommen in!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors Tel. 0563-618 99
info@veckobladet.se www.veckobladet.se

– I Norge har man slutat med 
placeringskort vid finare midda-
gar. Istället dukar man med små 
speglar vud kuverten. Då kan alla 
se vart de ska sitta …

Lille Peter ringde på hos grannen:
– Pappa undrar om vi kan få låna 
er stereoanläggning ikväll.
– Javisst. Ska ni ha fest?
– Nej, vi ska sova.



Int kunn ja tänk mä å fortsätt å tramp cykel frå Kressnehamn te Hag-
fôrs ätter först vänna för kärlekens skull 1984. En ä nog lit stôlli sôm 
fortsätter, trots att ålder å begynnande vishet bord ha lärt mä bätter. 
Männ cykelturn ä dänn roligerst resa varj år, även ôm ja ä berest te 
femti länner. Å i år får en ju hôll sä hemmave på grunn å Coronan, 
dä kallert vesst ”hemester”. Dä ä mä gläj ja kommer tebaka. Ja får 
möjlihet å träff fôlk, å se va sôm hänner i ôppväxtbyggda. I år kom 
ja in i Hagfôrs kommun frå Sunne via Bäckalunn. Nôggen kilome-
ter inna Sörbykörse bôrj dä å rägn, männ tack var att take ä kvar 
ve dänn nerlagd kiosken kunn ja få skydd tess ovär dräj ôvver. Då 
pass dä å få isä lit kall fôa i fôrm å vatten, banan, kexchoklad å en go 
sneckerkôrv frå August Larsson (de ha ble modärn å hetter numer 
Hemgården). När rägninga va ôvver stannt dä en bil, å två fruntim-
mer klev ur mä en kaffekôrj te rastplassen breve Sörbykiosken. Snål-
vattne rann te då ja kännd kaffeldôfta. Dialekten på fruntimmra va 
bekant, sô ja tog mod te mä för å kôp en kôpp. Dä va inge problem, ja 
ble bjôa på kaffe å hembakt bull. Gu sô gôtt! Tänk tåcka fin mottag-
ning vid incyklinga i Hagfôrs kommun. Tack te lôppisjägera Ulrika 
Sjögren å Lise-Lott Rosendal. 
I Hagfôrs hadd ja tänkt mä besök Monica Zetterlund museé. Ett 
besök där ä ett måsst för all hagfôrsinger, utflôtta äller ej. Vi hag-
fôrsinger fôrstogg int hur stor Monica va unner hennes levnad, sô 
dä minst en kann gôr ä ett muséibesök sôm hyllning te MZ. Museé 

36:e gången mä cykel te Hagfôrs 

Hemvändarbjudning på ”ungkarlshotellet” 8 juli. Från övre vänster: Birgitta, 
Ove, Stefan, Bertil (mer känd som ”Putte”). Från nedre vänster: Åsa, cyklisten 
(som ”gubbe” är det lämpligt med hatt), Agneta (”Neta”).

Cyklisten vid svänghjulet.

har även anner intressant utställninger sôm spegler Hagfôrs histo-
ria. Männ nu va dä tyvärr stängt under mitt kôrt besök. Dä blir å 
kåmm tebaka. Ôppet va dä på Kaffestôga. Ett konditori å bäst sôrt, 
där de baker å en får ta påtår. Dä ä ann än de där pappmuggska-
féera i Stöckhôlm. På Kaffestôga hadd ja turn å spontanträff Mats 
Lundberg å Lars Fridberg. Dä ä annars ovannligt te stôt på nônn 
barn- äller ungdomsvän. Fôlk i min ålder hôller sä hem, å så finns 
int ellfästen kvar där en fôr kunn träff fôlk.  Fôr å var säker på å träff 
nôgger bekantinger så hadd ja bjô in te träff  mä mat på ungkarlsho-
telle, numer ä dä restaurang Uwån. Gla kunn ja noter att Åsa, Stefan, 
Birgitta, Ove, Agneta å Putte dôk ôpp. Dä ble resans höjdpunkt mä 
myck prat å skratt. 

Efter ett upprop på Facebook 
samlades, på lördagen den 11 
juli, ett antal järnvägsintresserade 
vänner vid Hagfors Järnvägsmu-
seum. En av anledningarna till att 
samlingen genomfördes var att 
man sett hur den anrika kultur-
miljön runt lokstallarna förfallit 
allt mer och att området växer 
igen med sly samt om det fanns 
ett intresse för att starta en stöd-
förening till Hagfors järnvägsmu-
seum. Stödföreningar till museer 

Återtrampen till Kressnehamn geck via Filipsta. Å även längs dän 
vägen ble dä gemyt, männ dä ä e ann histori. Stig Berg skrev 
”Åra di går, näj di kutter iväg sôm stôller” (dä går å läs på en 
parkbänk ve Gjutarevägen). Å vesst ärrä så, männ 
ja kutter int. Ja cykler ja. Tack för all positiv möt 
längs färdvägen. Hôppes, trots ålder, kunn kåmm 
tebaka te Hagförs på cykel näst år igen.            //Svense

Stödförening för  Hagfors Järnvägsmuseum har startat
förekommer även på många an-
dra platser i landet. 
Ett tiotal personer mötte upp, 
utrustade med sekatörer, röj- 
och motorsågar och påbörjade 
slyröjning för att få området 
mer öppet och tillgängligt. Det 
arbetades i många timmar både 
under och mellan regnskurarna. 
Vagnar som varit inväxta i 
vegetationen kom fram och kan 
nu beskådas.  Museet ställde upp 
med förfriskningar och bjöd även 
på en tur med landsvägståget 
genom Hagfors. 
Efter dagens insatser fortsatte dis-
kussionerna huruvida men skulle 

gå vidare och frågan om bildan-
det av en stödförening som på oli-
ka sätt kan vara museet till gagn. 
Hur med ideella krafter utveckla 
och stödja verksamheten vid mu-
seet och lokstallsområdet samt 
den bandel som idag ligger kvar 
mellan Hagfors och Stjärnsfors. 
Det beslutades att en stödfören-
ing skulle startas med namnet 
”Hagfors Järnvägsmuseums Stöd-
förening”. En interimsstyrelse 
valdes på plats och består av föl-
jande personer:  Ordf Bengt Fura, 
sekreterare Urban Lavén, kassör 
Stefan Nilsson. Till ledamöter 
valdes Jan Anders Johansson, 

Johan Stenson, Per Martin Svärd 
och Ola Ekblom. 
I augusti kommer det att åter ar-
rangeras en städ- och slyröjardag 
och alla som är intresserade är 
välkomna att hjälpa till med be-
varandet av Hagfors kulturarv 
och den unika järnväg som Nord-
mark Klarälvens Järnväg var. 
Initiativtagarna till föreningen 
har haft en bra dialog med kultur-
chef Tina Bergenbrink på Hag-
fors kommun som äger museet 
och kommer att ha ett uppfölj-
ningsmöte om framtiden i slutet 
av augusti.

gm Urban Lavén



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

www.maklarhuset.se/hagfors

Upplunden - Hagfors

Fritidshus, idylliskt belägen på en udde i sjön Upplunden, med sjökontakt åt två 
håll. Huvudbyggnad med kök, allrum med öppen spis, sovalkov,  samt en stor altan 
med underbar utsikt över sjön. Gäststuga med sovrum, dusch, toalett och varmvat-
tenberedare. Förrådsbyggnader.  Bastu. Egen brygga.
Visning lördag 8/8 kl 15:00- 15:30. Anmälan krävs

Utgångspris: 1 950 000:- 

Centrum - Hagfors 

Vi har nöjet att erbjuda denna ytterst charmiga fastighet till försäljning. Denna arki-
tektritade villa har ett centralt läge med helt insynsskyddad trädgård.  Bostadshuset 
inrymmer 12 rum, varav en tillbyggnadsdel om 4 rum som även har separat ingång. 
Lämplig som lägenhet eller kontor.  Bergvärme finns installerat. Fristående garage med 
förråd och timrad redskapsbod. Boulebana

Utgångspris: 1 895 000:- 

Falkvägen - Munkfors

Rymlig 1 1/2 plans villa belägen på lättskött 
hörntomt i naturnära villaområde och med 
gång-/cykelavstånd till idrottsanläggning. 
6 rum varav 4 sovrum. Fjärrvärme. Vid-
byggt garage med fjärrstyrd garageport.

Utgångspris: 450 000:- 
Hermelinvägen - Hagfors

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. 
Bergvärme. Fastigheten är belägen ett 
stenkast från lekplats.

Utgångspris: 1 500 000:- 
Björkvägen - Ekshärad

Lättskött och välvårdad fasadstensvilla i 
ett plan med hel källarvåning. 3 rum och 
kök.  2 badrum.  Bergvärme. Altan under 
tak. Vidbyggt finns garage och förråd. 
Trevligt och delvis insynsskyddat  läge 
med närhet till lekpark.

Utgångspris: 550 000:- 
Melltorpsvägen - Uddeholm

Välvårdad villa med garage och vacker 
trädgårdstomt. 3 rum. Duschrum med WC. 
Gästtoalett. Nytt yttertak. Härligt uterum 
under tak.  Lummig trädgårdstomt. Vid-
byggt garage och förråd.

Utgångspris: 395 000:- 

Rullstensvägen - Hagfors

Omfattande renoverad och tillbyggd villa om 6 rum.  Parkettgolv med golvvärme på 
hela bottenplanet. Braskamin. Luftvärmepump. Exklusivt badrum. Rymlig, inglasad, 
veranda med skjutbara glaspartier. Hel källarvåning med kontor/arbetsrum. Allrum. 
Gästrum. Tvättavd. med tvättmaskin, duschvägg och wc. Hobbyrum. Matkällare. 
Förråd. Fristående garage.

Utgångspris: 950 000:- 



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 

KLUVEN VED
Beställ nu, levereras 

efter överensk.
Ove 070-203 24 62

SÄLJES

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

AA-möten 
munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.30

Kvinnojouren 
Duvkullan

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

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

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

FYND & 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!
********************************************
PRO EKSHÄRAD
Stort och varmt TACK till alla som skänkt 
saker till vår loppis! Ingen nämnd, ingen 
glömd. Styrelsen.
********************************************
PRO RÅDA
informerar ang. höstens aktiviteter. 
Styrelsens beslut är att all verksamhet 
under detta år ställs in. Vi återupptar 
verksamheten i januari om det går för 
Coronapandemin. Håll avstånd och 
tvätta händerna. Styrelsen i samarb. 
med ABF.
********************************************

LÄGENHET 2 R.O.K.
Flygfältet, Hagfors. Andra våningen, 
renoverad hörnlägenhet. 60.000:- eller 
bud.
Tel. 076-763 51 60
********************************************
LÄGENHET 1 R.O.K.
Vällarevägen 14 i Riksbyggen i markplan 
med altan med tak. 44,5 kvm. Hyra 2.794 
kr, fiber/tv ingår. Högstbjudande.
Tel. 070-255 70 86
********************************************

LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser, 
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo 
Folkets Hus och Park
Tel. 076-763 87 09
********************************************

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

EDEBÄCKS BYGDEGÅRD
är öppen för bokningar för sällskap upp 
till 40 personer. Maith 070-2275117, Eva-
Lena 070-3824075. Se även hemsidan 
edeback.se.
********************************************
BY SKYMNÄS FOLKETS HUS
Liten bakluckeloppis lördag 8/8 kl 10-15. 
Fullbokat. Välkomna!

FIN OCH FRÄSCH 2 R.O.K.
Rostbrännarevägen, Hagfors. Hörnlä-
genhet på första våningen. Nya golv 
och fönster åt alla håll. Hyra 3.500:-. Pris 
85.000:-. Ring för mer info.
Tel. 070-281 56 59
********************************************
ELCYKEL
S.o.V-däck, 2 batteri + laddare. Pris: 
5.000 kr P.O.K.
Tel. 070-250 15 76
********************************************
LÄGENHET 3 R.O.K.
Torget 7 B Munkfors. 2:a vån. Nytt bad-
rum, bredband. 
Tel. 070-246 01 75

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

Investor letar efter 
fastigheter 

(villa och lägenheter)
SNABBT BESLUT

SNABB BETALNING
Kontakta oss 072-5462785

VED SÄLJES
Torr ved från 30 cm

1,5 m3 säck
070-645 43 01 

Anders



SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Affischer 
i alla storlekar

Bla unikt 
format 

33x70 cm
(som gamla 

filmaffischer)

Såklart även
A3
A4
50x70
70x100
... som du 
önskar

Visitkort 
fakturor, 
kvittenser

Allt som ditt företag 
behöver fixar vi! 

Görsjövägen 2C, HAGFORS 
0563-616 66

info@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen till

TEXTÅBILD
Vi hjälper dig,
 från idé till 

färdig produkt

Fiske
Knappåsmästerskap i Fiske
Busjön med 65 st deltagare, 11/7 -20
Damer:
1) Jessica Seiser, 896 g. 2) Mia Nykvist, 
809 g. 3) Lotta Gustavsson 686 g. 4) Lisa 
Pellikka, 614 g. 5) Inge-Lise Andersen, 
494 g. 6) Ann-Sofie Olsson, 400 g. 7) 
Amanda Johannesson, 399 g. 8) Carina 
Andersson, 377 g. 9) Tina Månsson, 352 
g. 10) Agneta Mårtensson, 300 g. 11) 
Ebba Nyström, 295 g. 12) Saga Anders-
son, 281 g. 13) Veronica Alvarez, 222 g. 
14) Emmelie Johannesson, 220 g. 15) 
Britt Hagström, 160 g. 16) Margareta 
Graflund, 37 g. 17) Sandra Liljemark, -.
Herrar:
1) Lars-Ove Nykvist, 1266 g. 2) Sten 
Nilsson, 1161 g. 3) Niclas Andersson, 
1036 g. 4) Roger Kullberg, 855 g. 5) 
Albin Nykvist, 776 g. 6) Jimmy Hellström, 
768 g. 7) Börje Edvardsson 746 g. 8) 
Håkan Johannesson, 679 g. 9) Robin 
Andersson, 668 g. 10) Ingvar Persson, 
620 g. 11) Tommie Andersson, 601 g. 
12) Liam Andersson, 580 g. 13) Lennart 
Persson, 501 g. 14) Alf Larsson, 480 g. 
15) Jerry Pellikka, 473 g. 16) Sven-Åke 
Edvardsson, 467 g. 17) Henrik Persson, 
425 g. 18) Olle Holmberg, 410 g. 19) Per 
Johannesson, 367 g. 20) Jan Strömberg, 
345 g. 21) Gert-Ove Persson, 331 g. 
22) Leif Andersson, 321 g. 23) Daniel 
Persson 305 g. 24) Jonte Graflund, 290 
g. 25) Jarl Larsson, 256 g. 26) Morgan 
Persson, 250 g. 27) Anders Edvards-
son 244 g. 28) Daniel Berggren 219 g. 
29) Henrik Martinsson, 192 g. 30) Lars 
Björn, 174 g. 31) Fredrik Claesson, 165 
g. 32) Stefan Thorin, 161 g. 33) Daniel 
Håkans, 106 g. 34) Mikael Mastling, 94 
g. 35) Jeffrey Green, 75 g.

Ungdom:
1) Julius Törnkvist, 498 g. 2) Zacarias 
Claesson, 443 g. 3) Erik Björn, 369 g. 4) 
William Littorin, 343 g. 5) Adrian Mårtens-
son, 289 g. 6) Östen Edvardsson, 242 
g. 7) Ellen Liljemark, 235 g. 8) Gustav 
Liljemark, 147 g. 9) Hugo Persson, 103 g. 
10) Leo Liljemark, 65 g. 11) Andre Björn, 
-. 11) Philip Björn, -.

Innebandy
Nyförvärv förstärker defen-
siven!

Vi kan nu stolt presentera att Kristin 
Sjöö är tillbaka i vår blåa dräkt!

Kicki är en stabil back med sina abso-
luta styrkor i defensiven och uppspels-
fasten. Förutom detta kommer hon även 
att bidra med sin rutin till laget. Kicki har 
HIF som moderklubb och spelade senast 
i a-laget säsongen 16/17. Men förra sä-
songen tillhörde hon Hultsberg/Björkås. 
Kicki kommer bli en viktig byggsten i vår 
defensiv och vi är mycket glada över att 
hon nu är tillbaka i HIF.

Rivjärn förlänger

Wilma Ahl har valt att skriva på för HIF 
även nästa säsong.

Wilma är en fysisk stark spelare som 
ger 100% i varje situation. I grund och 
botten är hon en poängspelare som det 
inte riktigt lossnade för ifjol, men hon har 
alla förutsättningar för att det ska ändras 
till i år då hon besitter ett bra skott och 
tryggt passningsspel. Även om hon inte 
tycker det själv kan man spela henne 
som back vilket man som coach gillar!

Vi tror stenhårt på att Wilma kommer 
göra kanonsäsong och vi är otroligt glada 
över att hon valt att fortsätta sitt spel i HIF.

Peter Ljunglöf, 
sportchef Hagfors IF Uddeholm

Ishockey
Poängkungen Jakubik åter-
vänder till Munkfors

Ivan Jakubik smällde in hela 59 poäng 
på 40 matcher i IFK Munkfors säsongen 
18/19. Nu är den 24-årige slovaken klar 
för en återkomst! - Jag kommer tillbaka 
”hem” dit jag haft den bästa tiden i min 
karriär hittills, säger den spelskicklige 
centern med meriter från hemlandets 
högstaliga.

Ivan Jakubik gjorde stor succé i 
Munkfors säsongen 18/19. 53 (27+26) 
poäng på 30 division 2-matcher följdes 
upp med 6 (4+2) poäng på 10 matcher i 
division 1-kvalet.

Nu är det alltså klart att den 24-årige 
centern återvänder för spel i IFK-tröjan 
säsongen 20/21!

- Det känns väldigt speciellt. Jag kom-
mer tillbaka ”hem” dit jag haft den bästa 
tiden i min karriär hittills. I Munkfors är det 
bra spelare på isen och bra människor 
runtomkring. Jag ser fram emot att återse 
grabbarna, alla i organisationen och att 
spela matcher för IFK igen.

Den gångna säsongen spelade Ivan 
Jakubik för MSK Ziar i den slovakiska 
tredjeligan. Den spelskicklige centern 
hade ännu en produktiv säsong med 
46 (21+25) poäng på 23 matcher och 
en sjätteplats i seriens tiotals poängliga.

- Jag hade en riktigt bra säsong. Gjor-
de både flest mål och assist i laget och 
fick jättemycket istid, precis som jag vill 
ha det. Nu håller jag på att förbereda mig 
för kommande säsong, så jag kommer 
tillbaka starkare och bättre än tidigare!

IFK-tränaren Olof Nilsson gläds natur-
ligtvis åt Jakubiks återkomst.

- En riktig publikfavorit som kommer 
tillbaka till IFK. Han jobbar stenhårt 
över hela banan och står dessutom för 
en hög poängskörd. Ivans speed och 
spelskicklighet kommer betyda mycket 
för oss under säsongen, säger Nilsson.

Ivan Jakubik har meriter från den 
slovakiska högstaligan där han noterats 
för 5 (4+1) poäng på 50 matcher. I an-
draligan har det blivit 6 (4+2) poäng på 
16 matcher samt i tredjeligan 47 (21+26) 
poäng på 24 matcher.

På juniornivå var han en poängmaskin 
av stora mått med 44 (20+24) poäng på 
75 J18-matcher och hela 144 (71+73) 
poäng på 128 J20-matcher.

Munkfors har sedan tidigare värvat 
Rasmus Nilsson från Kil, Sebastian 
Ström, Lucas Berg, Samuel Persson och 
Victor Augustsson från Viking.

Kontrakten har förlängts med mål-
vaktsduon Jonas Westerlund och Gustav 
Klier Vallgren, utespelarna Jonas Jo-
hannesson, Andreas Bergström, Viktor 
Chragin-Hansson, David Henriksson, Jo-
han Berntsen, Victor Nilsson-Westlund, 
Tim Forslund, Erik Gunnarsson, Kristian 
Lindsäth, Alex Andersson och Robert 
Basth samt tränarduon Olof Nilsson och 
Marcus Ekblom.



Välkommen till säsongen 2020/2021
Hallen öppnar måndagen den 10/8 

för träning ENDAST mellan kl 10-12. 
Samma gäller onsdagen den 12/8

Upptaktsträff måndag 17/8 kl 12.00 
Anmälningslista finnes!!!

TRÄNING: Damer/Herrar kl 10 (ev. Herrar kl 12)
STYRELSEMÖTE  kl 13.30 !!!

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                          Hagfors 

PENSIONÄRSBOWLING
BK RULLAN

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

Vi säljer nu två st stora tältkonstruktioner. Båda 
med ställage/hyllsystem. 

Mått tältställning 1: L 40m x B 18m x H 8m
Mått tältställning 2: L 24m x B 18m x H 8m
 
Vill du veta mer? 
För mer information om tältkonstruktionerna samt 
bokning av visning är du välkommen att kontakta 
fastighetschef Conny Meijer.
Telefon: 0563-189 80
E-post: conny.meijer@hagfors.se

Vill du lämna anbud? 
Lämna ditt anbud i ett slutet kuvert märkt med 
”Anbud Primustälten”. Ange ditt bud, fullständigt 
namn, personnummer och kontaktuppgifter senast
2020-08-31 till Hagfors kommun, Fastighetsenheten,
683 80 Hagfors. 

Försäljning sker genom slutet anbudsförfarande 
med fri prövningsrätt.

Mer information och bilder finns på hagfors.se.

STORA TÄLTKONSTRUKTIONER 
TILL SALU

1 2 3

4 5

6

7

8 9 10

11

12

Melodikrysset v.32 - 8 augusti

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 32 - 8 augusti
Uppvisning Hagfors Brukshundklubb

Hagfors Brukshundklubb fick förfrågan om vi ville göra ngn typ av 
uppvisning vid ett äldreboende. Vi valde Sättragården gå det är stora 
gräsytor på baksidan av huset. 

Tyvärr var ju inte vädret det bästa söndagen 5 juli men efter kontakt 
med personalen som sa att vi hjälper ut de boende som vill på balkong-
erna dom är inglasade och då bestämde vi att vi kör i regnet.

Klubbens representanter var Jennie Sjöström-Persson med labben 
Idun ,Karl-Erik Ohlsson med dalmatinern Ebba o Susanne Pedersen-
Sjöberg med mini aussien Texas. Britt Skålberg  dirigerade de olika 
lydnadsmomenten.

Utomhuskonsert  Råda Ordenshus
I vintras spelade Musikbandet Mississhippie vid ett musikcafé som 
arrangerades av IOGT-NTO Råda. Det var mycket uppskattad under-
hållning och det framfördes önskemål om en konsert utomhus under 
hösten. 

Nu på söndag spelar de i björkparken vid Ordenshuset De spelar 
country, soul och rock med rötterna i 60- och 70-talet.. Tyvärr kan vi 
inte ta emot fler besökare än 40 på grund av restriktioner med anledning 
av Corona som gäller. Nu håller vi tummarna för vädrets makter så att 
det går att genomföra. Vid otjänlig väderlek får vi flytta inomhus. Vår 
lokal är ju stor så det är lätt att sprida ut sig.

Se annons på annans plats i tidningen. 

Hallå där!
Ta chansen att synas på 
Veckobladets framsida!

Lediga veckor finns.
Först till kvarn...



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

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

TRÄDFÄLLNING
Anders Niklasson

072-509 20 44
anders@firmaniklasson.se

firmaniklasson.se
skog & trädgård

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

Vi gratulerarVi gratulerar

ELLIE KYMÄLÄINEN
Den 21:a juli fyllde 
vår älskade Ellie Ky-
mäläinen 1 år. Stort 
grattis på din dag öns-
kar mamma, pappa, 
Alma och Casper.

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS
GATLOPPIS

Bäckheden, Bergsäng
8 aug kl 11.00-17.00

Förtäring finns att köpa.
Skyltat från stora vägen.

Välkomna!

FLYTTLOPPIS
Allt ska bort!

Lördag-söndag 8-9/8
kl 11.00-15.00

Vintervägen 25, Hagfors
Möbler, mattor, lampor, tavlor, 
kuriosa samt diverse annat!
VÄLKOMMEN ATT FYNDA!

Kontant eller Swish

Råda

Råda Ordenshus
Utomhus

Söndag 9 aug kl 14.00
Underhållning 

av bandet Mississhippie

Inträde 100 kr inkl servering

Förköp 070-665 51 38 eller 
0563-125 32 Endast 40 biljetter

Välkommen!

Musikcafé 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

Tors 6/8 Broccolisoppa, pannkakor m sylt och 

grädde 

 Alt. Pytt i panna serveras med stekt 

ägg

Fre 7/8 Köttgryta serveras med potatis

Lör 8/8 Baconlindad köttfärslimpa serveras 

med pepparsås

Sön 9/8 Kassler och bacongratäng

Mån 10/8 Rödspätta med mos och remouladsås

Tis 11/8 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. 

 bruna bönor

Ons 12/8 Kycklingwok med nudlar

  0563-406 22

Med res. för ev. ändringar

 
Torsdag 6/8 kl. 10.30-15.00 

KOLBULLAR     90:-
Hämtlådor 80:-

Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Café o Loppis öppet 
vardagar 10.30-16.30

Tel. 0563-257 55     Välkomna!



H A G F O R S  A I R P O R T

Glada nyheter! Den 7 september återupptar 
vi äntligen våra turer till/från Stockholm 
Arlanda.

Good news! On the 7th of September we 
will resume the flights to/from Stockholm 
Arlanda.

Boka på amapola.nu eller ring +46 (0)770 790 700.

Ready for NU LYFTER VI SNART IGEN 

Hagfors Airport hälsar alla resenärer varmt 
välkomna tillbaka!

Tidtabell ‑ Schedule
måndag - fredag / Monday - Friday

Torsby   Hagfors   Arlanda
06.05     06.40      07.30
16.30     17.00      17.50

Arlanda   Hagfors   Torsby
09.15       10.05      10.35
18.15       19.05      19.35

Book your 
tickets at 

amapola.nu

Köp dina ramar 
hos oss!

Görsjöv. 2 C Hagfors • Tel 0563-616 66

TEXTÅBILD

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 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

Hagfors/Munkfors Mjönäsvägen 12 A

Utgångspris 475 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 82/36 kvm Tomt 1 308 kvm Byggt 1957
Energiprestanda 169 kWh/kvm år Energiklass F Visas Kontakta mäklaren för information
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Hagfors Kallkälldalen Rullstensvägen 22

Utgångspris 475 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 85/50 kvm Tomt 1 007 kvm Byggt 1945
Energiprestanda 47 kWh/kvm år Energiklass C Visas Kontakta mäklaren för information
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM
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