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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Forts. inne i tidningen

Tema:
Höststart

Återupprepad succé för nattvandring!
Förra året arrang-
erades för första 
gången den annor-
lunda guidade vand-
ringen med skrömt 
och väsen, utefter 
den 11 kilometer 
långa Geijerleden, 
av Visit Munkfors- 
Ransäter. Det visade 
sig bli en riktig suc-
ce´ och årets satsning 
likaså. Till och med 
repris på fint väder.

En grupp på 15 personer med 
både barn och vuxna plus 
vandringsguiden Ann Rundqvist 
fick vid samlingen, först höra 
en Fröding dikt om skrömt läsas 
upp av Peter Stefanson innan de 
begav sig ut i skogarna ovanför 
Ransäter. De hade ingen aning om 
vad som väntade bakom träden 
och buskarna på vandringen upp 
mot Skalltjärn, där de som ville 
och vågade, övernattade i tält. 
Det blev både lite läskigt och 
magiskt när troll och häxor dök 
upp. Och var det inte självaste 
näcken som satt och spelade vid 
ån som passerades? 



  
HAGFORS PASTORAT
Norra Råda kyrka
Sön 16/8 kl 11.00 Gudstjänst, Thomas Pfitzinger Drewes, Tina Sund-
bäck.
Hagfors kyrka
Sön 16/8 kl 16.00 Gudstjänst, Thomas Pfitzinger Drewes, Tina Sund-
bäck.

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 16/8 kl 11.00 Gudstjänst, Anders Rådström. Avtackning av Mo-
nica Jäger.

FORSHAGA-MUNKFORS FÖRSAMLING   
GUDSTJÄNST  LIVE PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/forshagamunkforsforsamling
STÖDTELEFON 054-87 45 51
Mån-fre 9.00-16.00 STÖDTELEFON. Känner du oro och vill prata med 
någon? För alla åldrar, du får vara anonym.                              
Munkfors kyrka
Sön 16/8 kl 11.00 Gudstjänst, Mattias Kareliusson. Livesänds.
Ons 19/8 kl 12.00-14.00 Öppen mötesplats. Möjlighet till samtal, 
enskild andakt och ljuständning. Fika.
Forshaga kyrka
Tis 18/8 10.00-12.00 Öppen mötesplats. Möjlighet till samtal, 
enskild andakt och ljuständning. Fika. 

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

Kallelse till

ÅRSMÖTE 
EKSHÄRADS 

HEMBYGDSFÖRENING
Torsdag 27 aug. kl 18.30
på Ekshärads Hembygdsgård

Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på fika
Välkomna! Styrelsen

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

ÅRSMÖTE 
Storjangen-Älgsjöns 

FVOF
Tors 27/8 kl 19.00

Lövstaholms Bygdegård 

  

Gräs Missionshus
Mån 17/8 kl 19.30 Stugmöte i missionshuset på Coronavis.

Jesus sa: ”Ingen profet blir erkänd i sin hemstad”.
Luk. 4:23 Socialförvaltningen i Filipstad söker familjehem enligt 

LSS i Hagfors 
Familjehem sökes till tjej som läser på gymnasiet i Hagfors. Hon 
är 17 år och har en funktionsvariation och behöver ett familje-
hem måndag till fredag under terminstid. Uppdraget omfattar 
därmed inte helger och lov. Familjehemmet bör finnas i Hagfors 
för att undvika långa resor till och från skolan.

Kvalifikationer 
För att öppna ditt hem som familjehem behöver du/ni ha en trygg 
och stabil livssituation och ha tid, tålamod och intresse av att ta 
emot en ungdom med olika behov. Som familjehem behöver du/
ni inte ha någon särskild utbildning, men det är givetvis ett plus 
om du/ni har erfarenhet av människor med funktionsvariation.

Utredning om lämplighet inklusive kontroll i polisregister görs 
innan uppdrag.

Ersättning 
Som kontaktfamilj får du en arvodesdel och en omkostnadsdel. 
Ersättningsnivån som baseras på SKL:s rekommendation för 
familjehem varierar utifrån uppdragets art, omfattning och svå-
righetsgrad

För ytterligare upplysningar 
Enhetschef, Susanne Werner, tele 0590-612 55

Ansökan
Skicka din ansökan via e-post: susanne.werner@filipstad.se

Märk din ansökan med ”Familjehem”.

Ekshärads 
kyrka

Sön 6 aug
kl 11.00

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

GUDSTJÄNST
med avtackning av

Monica Jäger
Medverkande:

Anders Rådström
Gunnar Heden
Håkan Hjerdt

Jenny Ekström
Välkomna!

När du har solen inom dig...
spelar det ingen roll 
om det regnar ute!



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

Mjönäs Djurklinik

AA-möten 
munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.30

VI SÖKER EN NY MEDARBETARE

TRANSPORTCHEF

ÄR DU EN KOMMUNIKATIV LEDARE 

MED FÖRMÅGA ATT ENTUSIASMERA? 

Som chef över Uddeholms interna Transportenhet har 

du ansvaret för att operativt leda, fördela och utveckla 

arbetet inom enheten. Med tydlig kommunikation 

och ett involverande ledarskap för du arbetet framåt. 

Vi söker en ledare som är prestigelös, lyhörd och 

tillgänglig, som är synlig i verksamheten och agerar 

med gott föredöme. Gillar du dessutom att motivera 

dina medarbetare och drivs av förändrings- och 

förbättringsarbete? Då kan det här vara ett jobb för dig!

  
Läs mer och ansök på www.uddeholm.com/lediga-jobb

Bär köpes
Välkommen till våra ombud!

Norra Råda • Munkfors • Sunnemo • Säffle • Karlstad

www.ransatersinvest.com
Tfn 0563-50170

  Bär köpes 
Välkommen till våra ombud! 

Norra Råda•Munkfors•Sunnemo•Säffle•Karlstad 
 
 
 
 

www.ransatersinvest.com 
Tfn 0563-50170 

 

Trögt att starta igång efter semestern? 
10 tips som gör det lättare att komma igång. 
Augusti och de allra flesta har börjat jobba. Och oavsett om du 
har lätt eller svårt att komma igång så kanske du kan hitta något 
matnyttigt i de här 10 tipsen. 
  1. Fokusera på det som ger lust och glädje i jobbet. Vad är 

riktigt roligt? 
 Vad skulle du älska att skapa nu i höst? 
  2. Ha något roligt att se fram emot. Boka en weekend eller 

bara en lunch på ett riktigt trevligt ställe. 
  3. Sätt mål och delmål för hösten. Ökar motivationen och 

handlingskraften för de flesta. 
  4. Visualisera ditt mål – upplev målet. Ta ut glädjen i förskott! 
  5. Ta tag i någon ”surdeg” om du har någon och ge dig själv 

en belöning efteråt när den är färdig. 
  6. En tråkig uppgift som du bara inte har lust med? Sätt 

en klocka på t.ex. 25 minuter och kör koncentrerat tills 
klockan ringer. Ta paus och fortsätt igen eller kanske har du 
kommit igång så bra att det inte behövs? 

  7. Börja med en liten, rolig uppgift och fortsätt senare med 
resten. 

  8. Hitta många bra varför, många bra skäl till att göra det du 
gör. 

  9. Mer wowkänsla. Vad skulle vara så kul att du bara inte kan 
vänta med att göra det? 

10. Spara känslan av sommaren
http://www.keycoaching.se

IFK MUNKFORS
har

BÄRMOTTAGNING 
Blåbär och lingon

vid Munkfors 
Konferenscenter

Plats: Utedansbanan
Tid: varje dag 17.00-20.00

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

- Har du hört talas om norrmannen som fick ett par 
vattenskidor i present?

- Nej.
- Jo, sedan dess har han strövat omkring i veckor och 

letat efter en sjö med backe.

”Köptrogen i Munkfors”
- Glöm inte lämna in dina sparade kvitton!
Du har chans att vinna 20 000 eller 10 000 kronor i presentkort!
Lämna in dem tillsammans med ditt namn och telefonnummer
hos Turistbyrån i Munkfors absolut senast 19/8.
OBS! Planen var att vinnarna skulle utses i samband med
nationaldagsfirandet men då arrangemanget ställts in 2020
kommer vinnarna tillkännages lördag 5 september.
Har du frågor kring tävlingen, ring: 0563-54 10 81 
SHOPPINGGRUPPEN i samarb. m  Munkfors-Ransäter Näringslivsforum



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

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ
Vi gratulerarVi gratulerar

LISA LUNDMARK
i Vålberg fyllde 10 år 
den 11 aug. Hon gillar 
att rida, dansa, musik 
o teater. Vi som säger 
GRATTIS; pappa, 
mamma, Jan, farmor, 
farfar, mormor, mor-
far och alla hundarna.

EBBE ÖSTLUND NILSSON
Ett sent grattis till vår 
gullunge Ebbe som 
blev 2 år 19 juli. Stort 
grattis vår älskling 
önskar mamma, Mar-
tin, Gabriella, Jack, 
hela tjocka släkten, 
Lisa.

EMILY HAZON
Vår lilla prinsessa 
Emily Hazon fyl-
ler 10 år 16 augus-
ti. Grattiskramar i 
mängder från mor-
mor, morfar, mamma 
och pappa.

LION BJÖRK
Hipp, hipp, hurra 
för vårt glada bus-
frö Lion Björk som 
fyller 2 på söndag 
den 16/8. Stort grattis 
på födelsedagen, vi 
älskar dig! Puss och 
kram från mamma 
och pappa Y

CLARA KJELKENES
Den 12 augusti fyl-
ler vår goa Clara 8 
år! Stort grattis piga! 
Pussar och kramar 
från Ella, mamma 
och pappa.

EMILIA NILSSON
Stort GRATTIS Emi-
lia Nilsson som fyl-
ler 16 år den 11/8. 
Grattiskramar öns-
kar mamma, mormor 
o morfar, Felizia o 
Krille, Lucas o Ellen, 
Emil o Tindra.

Till minne av 

Måns Ek 

* 1 juli 2016
+ 13 augusti 2018
Två år av stor saknad 

och sorg.
Sova en liten stund var dina ord, 

en liten stund blev en evighet. 
En evighet av sorg, smärta och 
saknad. En evighet av kärlek så 

stor vår älskade Måns. 
Upp i himlen! 

Saknaden efter dig tar aldrig slut. 
Sorgen och smärtan försvinner 

aldrig, den ändrar bara utseende 
likt en ballong som seglar upp 

i skyn. 
Vi letar månsten i vattnet när 

livet saknar logik. 

Pappa Mamma
Hugo 
Rulle

Vi älskar dig! 

Ett varmt tack
för alla kondoleanser, 

blommor och besök vid 
Eva Holmqvists 

bortgång.
Mamma

Broder med familj

Vi gratulerarVi gratulerar
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och ett stort tack till mina 
nära och kära och alla ”gullsmô-
ler” för uppvaktningen på min 
106-årsdag.

Gösta Berggren 

Jag vill tacka verkstadsgrab-
barna på Bilhallen i Hagfors för 
ett grymt bra arbete med bilen 
och riktigt bra service. Ni ställer 
alltid upp när man vill ha hjälp! 
Ni är riktigt grymma! Tack!

Robban

Tummen upp

och ett STORT TACK till Bo-
list-Ekshärads Bygg & Järn och 
Ekshärads Byggservice som ge-
neröst skänkt färgen till Adinas 
Café och till alla som ställer upp 
ideellt och utför arbeten.

Ekshärads Hembygdsförening 

Tummen upp
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

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 



forts. från fram 

Återupprepad...
- Allt som händer kan inte 
avslöjas, det måste upplevas och 
nästa år kör vi igen! Med tanke på 
det fantastiska betyget vi fått av 
de deltagande vandrarna, är det 
ingen tvekan. Nattvandring med 
skrömt och väsen 2021, blir det 
absolut, säger Birgitta Svensson, 
turism- och näringslivschef.
Grupper om 15 personer är lagom 
för att man ska kunna hålla ihop 
gruppen och få logistiken att 
funka. Det ska vara exklusivt och 
väl fungerande för de som deltar i 
den unika vandringen.
- I år fick alla ta hänsyn 
till den situation som råder kring 
covod-19 och man höll avstånd 
till varandra, säkrade serveringen 
av mat och transporterna och alla 
tog eget ansvar, vilket fungerade 
väldigt bra, förklarar Birgitta.
Vandringsarrangemanget är väl 
planerat och genomtänkt in i 
minsta detalj. 
- Det man inte kan pla-
nera är ju vädret men vi bokade 
vackert väder till i år redan 2019, 
så det blev ingen reklamation på 
det, skrattar Birgitta. Vi hade top-
penväder med sol och värme och 
Skalltjärns såg exakt ut som när 
vi lämnade den förra året. Spe-
gelblank.
Vad menas då med 
nattvandring, går man på 
natten också undrar säkert en 
del?
- Nej, man går ca 3 tim-
mar kvällstid, serveras middag 
på plats i skogen som avslut på 
dag 1. Sedan kan man välja att 
sova över i egna tält som trans-
porterats till platsen under tiden 
man vandrat. Eller så ansluter 
man nästkommande morgon för 

att fortsätta vandringen dag 2, 
då man har cirka två timmars 
vandring kvar tills man når Bor-
åskullen och målet. Ett tredje 
alternativ är att endast delta dag 
1, så det finns alla möjligheter att 
hänga med på en sådan här häftig 
vandring. Man får en oförglömlig 
upplevelse.
Visit Munkfors- Ransäter 
samverkar med Peter Stefanson, 
Ann Rundqvist, Eva Prestbergs 
Boundless – Art of Dance 
och riksspelemannen Göran 
Håkansson.
- De lägger verkligen ner 
hela sin själ i arrangemanget och 
gör ett fantastiskt jobb. Vi har re-
dan bokat dem för samma helg 
nästa år. Vädret har vi också bo-
kat! Det bygger ju på fint väder, 
så visst, det är en chansning men 
man måste våga tro och hoppas 
på det bästa, avslutar Birgitta.

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



Kicka igång HÖSTEN!!
 

Vi finns både i Hagfors och Munkfors
Facebook: miljöhälsan, pulsen Instagram: pulsen_gym

Nu är det slut på alla ursäkter 
och dags att komma igång!

0563-482 60

Pulsen gym erbjuder 
modern träningsutrustning 

och fräscha lokaler för både unga och äldre!

Blueberry cheesecake 
Du behöver:

för botten
– 300 g digestivekex
– 150 g smör

och smeten
– 600 g philadelphiaost
– 2 1/2 dl kesella 10%
– 1 dl strösocker
– 1 dl majsstärkelse
– 2 tsk vaniljsocker
– 3 ekologiska ägg
– 1 dl vispgrädde
– 200 g vit kvalitetschoklad
– 1 1/2 dl blåbär

Börja med att göra botten av krossade kex och smält smör. 
Tryck ut den i en form med löstagbar kant och förgrädda i 
ugnen i ca 10 min på 175°C.
Fortsätt med att göra smeten. Blanda färskost och kesella i en 
skål. Rör i majsstärkelse, socker, vaniljsocker, ett ägg i sänder 
och till sist grädden. Smält den vita chokladen och vänd ner i 
smeten. Häll över i formen och strö över blåbär. Grädda i ca 40 
min på 200°C, men håll koll på färgen. Efter ett tag kan man 
täcka kakan med aluminiumfolie så den inte blir för mörk. Låt 
den stå i eftervärme tills den sätter sig och ställ sedan i kylen 
tills den är kall. Kakan är allra godast dagen efter. Servera med 
rårörda bär (skurna bär som blandas med lite socker tills de 
svettas) och vaniljcreme fraiche (creme fraiche med lite pudrat 
vaniljsocker).

https://elsa.elle.se



Kicka igång HÖSTEN!!

Skolg. 4 HAGFORS 0563-101 56

NYHETER INFÖR 
SKOLSTARTEN

Allt du behöver finns hos oss!

Välkomna!
HAGFORS 

PAPPERSHANDEL

Almanackor 20/21

Skrivtillbehör 
Kollegieblock 
fr 12:-/st

Nyhet! 
Perfekt för ryggsäcken

m.m.

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

DIN LOKALA
MOBILSPECIALIST
- VI FINNS FÖR DIG ÄVEN 

NÄR DET KRÅNGLAR
Köper du din telefon på internet? 
Du vet väl om att du kan köpa 
din telefon tillsammans med 
ditt favoritabonnemang hos 

oss direkt i butiken?

Lärarinnan skulle för-
söka förklara olika mått 
för barnen. 
– Nå, säger hon, vi har 
alltså centiliter, deciliter 
och liter. Vad kommer 
ovanpå det?
– Korken, fröken, svara 
lille Jonas.

– Hjälp Niklas med läxorna, 
säger fru Jansson till sin 
man.
– Nej, varför det?
– Det är bäst du passar på 
medan du kan. Nästa år 
börjar han ju i fyran ...

Läraren:
– Ge exempel på ordspråket ”Ärlighet varar längst”.
– Om jag skriver av mina räknetal efter min bänk-
kamrat tar det tio minuter, räknar jag dem själv tar det 
minst en timme ...

Barngymnastik/Bamsegympa
Älvstranden, start v.36

Kontaktpersoner: 
Motion: Elisabet 070-537 86 38
Barn: Caroliine Wold 070- 2550654

Måndag 17:45-18.45 Motion 
Tisdag 18.00-19.00 Motion Råda 
Tisdag 19.00-20.00
Torsdag 18.00-19.00 Styrka/kond.
Priser:
Ett pass/vecka: 350kr/termin
Flera pass/vecka: 450kr/termin

Prova en vecka gratis!

Motion
Älvstranden, start v.35

Fortlöpande information i våra 
Facebook-grupper

Måndag 17.00-18.00 f. 2017-18
Måndag 18.00-19.00 f. 2015-16
Torsdag 17.30-19.00 f. 2009-11

Begränsat antal platser i grupperna. Anmälan via sms senast 28 augusti till Victoria 070-2205353 (må-grupperna) Ewa 070-3540128 (to-gruppen)

Begränsat antal platser 
i grupperna. Anmälan 
via sms senast 28 
augusti till Victoria 
070-2205353 (må-
grupperna) Ewa 070-
3540128 (to-gruppen)

Gott om utrymme 
och rengjorda 
redskap

På lämpligt ställe 
ska det stå: Motion

Älvstranden, start v. 35
Måndag 17.45-18.45 Motion
Tisdag 18.00-19.00 Motion, Råda
Tisdag 19.00-20.00 
Torsdag 18.00-19.00 Styrka/kond
Priser:
Ett pass/vecka: 350:-/termin
Flera pass/vecka: 450:-/termin
Prova en vecka gratis!

Barngymnastik/Bamsegympa
Älvstranden, start v. 36

Måndag 17.00-18.00 f. 2017-18
Måndag 18.00-19.00 f. 2015-16
Torsdag 17.30-19.00 f. 2009-11
Begränsat antal platser i grupperna.
Anmälan via sms senast 28 augusti 
till Victoria 070-220 53 53 (mån-gr.)
Ewa 070-354 01 28 (tor-gr.)

Gott om utrymme och 
rengjorda redskap.

Kontaktpersoner:
Motion: Elisabet 070-537 86 38
Barn: Caroliine Wold 070-255 06 54

Fortlöpande information i 
våra Facebook-grupper.

Lördag 5 september kl 10.00 
är det dags för motionsloppet 

SMÉTRAMPEN FÖR CYKEL. 
Start vid Räddningsstationen i Munkfors. 

I år finns inga möjligheter till dusch och toalett p.g.a. Corona. 
Startavgift 100 kr, ungdomar under 15 år gratis. Det finns olika 
sträckor att välja mellan, från 20 km till 50 km. Alla går norrut. 

OBS! Hjälm obligatoriskt. Välkomna! 

MUNKFORS

Hagfors Brukshundklubb
Hösten 2020

Platser kvar till valpkurs start 31/8
Instruktör: Hans Eklund. Medhjälpare: Louise Sjöholm
Prova-på-dag Nose work 23 aug kl 12-16
Instruktör: Louise Sjöholm. Anmälan senast 15 aug
Pris 250:- för SBK-medlem. 450:- för icke medlem.
Då ingår kursmaterial och fika.
Prova-på-dag i spår 30 aug kl 14.00 Travbanan
håller på i ca 2 timmar. Max 5 deltagare. Sista anm.dag 23 aug. 
Instruktör: Britt Skålberg, Jennie Sjöström Persson.
Pris SBK-medl. 100:-, icke medl. 150:-

Föreläsning av Monika Henriksson
Resursstarka hundar 22/11 Anm. senast 25 okt. Pris 300:-

Torsdagsjour drar igång 27 augusti kl 18.00

Saknar du något i vårt kursutbud gör en intresseanmälan på vår 
hemsida hagforsbrukshundklubb.se 

där all anmälan sker till kurser.
Väl mött!   Hagfors Brukshundklubb



Fredagen den 10 juli, en solig men blåsig dag,med mörka moln i hori-
sonten kom efterlängtade familjen Möllberg, Stefan, Pernilla och Axel 
och underhöll oss. Spelplatsen fick bli på kullen i sanden. Nedanför satt 
vi boende utspridda och lyssnade och stämde in i allsång. Det blev otro-
ligt uppskattat att Axel bjöd på flera gamla godbitar på gitarr.    
Ett stort tack från oss alla /Margaretha Åhs

Familjen Möllberg underhöll vid trygghetsboendet i Hagfors

På den högra bilden fattas fem detaljer.

Ringa in felen, klipp ur och posta den rätta lösningen till 
VECKOBLADET, Görsjövägen 2C, 683 33 HAGFORS.
Märk kuvertet ”Finn Fem Fel”. Lösningen skall vara 
oss tillhanda senast torsdag 20 augusti 2020.

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

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

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

1:a pris presentkort 100:-  2:a & 3:e pris presentkort 50:- 
från Hagfors Köpmannaförening     LYCKA TILL!      
Vinnarna presenteras i VB nr 30, vecka 35.

"



SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Golf

Torsdagsgolf H50/D50
1) Tommy Gustafsson 69. 2) Bo Karls-
son 69. 3) Olle Tönnberg 71. 4) Bengt 
Andersson 73. 5) Christer Bodin 73. 6) 
Roger Lundberg 74. 7) Karl-Erik Miller 
75. 8) Jan Ekelund 76. 9) Sten-Inge 
Olsson 76. 10) Sven Landtmansson 76.
Bästa dam Sibylla Robertsson.
36 deltagare.

Fotboll
Premiärförlust följdes upp 
med lagseger på Råtorp-
svallen

Hemmapremiären mot gästande 
Skattkärrs IF på konstgräset vid Munk-
fors Arena var nog en match man i 
hemmalägret snabbt ville lägga till 
handlingarna för att sedan arkivera under 
”Herrlagets premiärmatcher alla tider”. 
Men det först efter att ha tagit lärdom 
av lagets egna individuella misstag som 
skulle visa sig bli en stor bidragande 
orsak om än inte hela orsaken till att 
årets seriespel 2020 precis som i fjol 
inleddes med en förlust. Och i fjol alltså, 
2019 var det Hammarö FK som vann här 
i Munkfors. 4-0 slutade det mötet. 

Årets förlust inledningvis som sagt, 
ja den skrevs till 1-5 och som ni redan 
informerats om så var det Skattkärr som 
åter spelar division 5 fotboll efter att ha 
huserat uppe i div 4 under ett par år men 
som inte lyckades hålla sig kvar utan 
rasade ur fyran förra året. Man behöver 
väl inte orda så himla mycket om detta 
möte mer än att nämna att SIF:s Samuel 
Westlund blir meste och bäste målskytt 

med sina 3 fullträffar. Det är bara att 
tacka för matchen och gratulera Skatt-
kärr till dom 3 ack så viktiga poäng man 
tar med från Munkfors. 

Övriga målskyttar i SIF är med vardera 
ett mål Armin Rovcanin & Karl Jama-
kosmanovic 

Munkfors målskytt blir Simon Törnkvist 
som även står för lagets första mål gäl-
lande seriespel och målet ja det kommer 
i matchminut 64”

LAGINSATS GAV SAMTLI-
GA POÄNG I BORTASEGER 

Storförlusten i seriepremiären följdes 
upp med gedigen lagseger i måstemat-
chen och kanske kan man se mötet 
under lördagen på Råtorpsvallen mellan 
Råtorps IK och IFK Munkfors som en 
såkallad ” Sexpoängsmatch ”

Ja, för nog rådde det inga tvivel om 
att mötet på Råtorpsvallen var av stor 
betydelse för båda lagen när avsparken 
i mötet mellan Råtorps IK - IFK Munkfors 
ägde rum runt middagstid på lördagen. 
Och det skulle visa sig som det gjort så 
många gånger i fotbollsvärlden och i 
lagsporter överhuvudtaget, att om man 
agerar som ett lag där man gör sin del 
man tilldelats i lagmaskineriet så blir 
”kontentan” oftast en liknelse vid ordet 
svårstoppade!
Råtorps IK - IFK Munkfors 2-3 (1-1) 

Målskyttar RIK : Michael Pidgeon & 
Nor Samir Said

Målskyttar IFK : Marcus Persson, La-
wand Haidar & Martin Söderlund

- Jag är otroligt nöjd med att vi age-
rar som vi gör idag. - Vi vinner och tar 
hand om alla poäng och det gör vi för 
att vi kämpar som ett lag. - Vi tar alla 

ansvaret, och vi följer vår gameplan utan 
några märkbara problem. - Basti gör en 
kanonmatch i målet och gör ett par, tre 
kvalificerade räddningar. - Tanner visar 
varför han har är lagets kapten. - En 
jätte på mittfältet och vinner varje duell 
han går in i. - Lawand, klasspelare och 
stor ledare på planen, pratar med sina 
lagkamrater och höjer samtliga spelare 
ett snäpp bara genom sin närvaro. - Gör 
även 1-2 målet som visar sig bli oerhört 
viktig såklart. Pillet målskytt, kvitterar till 
1-1 & Martin Söderlund avgör i 90+1 via 
1-3 - Trots att vi får Kalle Jäder utvisad 
efter sitt andra gula som kommer i match-
ens 50:e min så kör vi på och fortsätter 
spela så som vi vill och går för att vinna 
och detta alltså med en man mindre i 
över 40 minuter, och vinner det gör vi ju 
så det blev en lyckad resa ner till södra 
Värmland berömmer Munkforstränaren 
Ullman.

Målkalas mot Karlskoga IF
Nykomlingarna Karlskoga IF kom till 

mötet mot IFK Munkfors på konstgräset 
vid Munkfors Arena med en resultatmäs-
sigt övertygande seger i bagaget, då 
man besegrade Immetorps BK med hela 
5-1 på Baggängens IP. Stor segerorga-
nisatör för KIF då blev fyramålsskytten 
Mohammed Karim. 

Munkfors som öppnat seriespelet med 
en förlust och en vinst, nu senast borta 
mot Råtorp visste på förhand inte vad 
som kom att vänta, men det skulle dock 
inte dröja värst länge efter det att avspark 
skett utan redan i matchens 3” minut 
var han framme. Jag syftar givetvis på 
Lawand Haidar som via kvällens första 
mål ger sitt Munkfors ledningen 1-0. 

Och 1-0 är också resultatet man tar 
med sig till halvtidsvilan. Det skapas 
chanser från båda håll, men hittills är det 
bara Lawand som hittat rätt. 

Andra halvleken börjar ungefär som 
den första halvleken kan speglas i stora 
drag. Matchen står och väger men det 
spelförande laget är Munkfors och även 
om inte Karlskoga saknar chanser så är 
det IFK Munkfors som vaskar fram dom 
farligaste anfallen och avsluten.

Men så i den 55” matchminuten kliver 
han fram och gör precis det han ska, att 
visa vägen. Och visar vägen det gör han 
verkligen via sitt grymt viktiga 2-0 mål. 
Målet och IFK:s andra för kvällen signe-
rat Tanner Hopwood. Och inte nog med 
detta ca en kvart senare är han framme 
igen och via nick gör han även 3-0.

Lawand Haidar utökar till 4-0 varpå 
Martin Söderlund sätter 5-0 i matchminut 
85. Och varför inte, med tredje målet 
för kvällen avslutar Tanner Hopwood 
målkalaset på Munkfors Arena. 

- En riktigt skön vinst då vi möter ett för 
oss nytt lag som vi inte har någon större 
koll på, men med laget vi har och när 
dom spelar sin fotboll som vi vet att dom 
kan. Då är dom svåra att möta. Dess-
utom när dom toppas av dom två tunga 
pjäserna i form av Tanner Hopwood och 
Lawand Haidar. - Alla har sina roller i 
laget och alla gör ett grymt jobb och när 
alla gör det då kommer poängen säger 
IFK:s tränare Markus Ullman som ger 
hela laget en eloge men förutom kvällens 
målskyttar även vill ge extra +++ till Basti 
som håller nollan samt David Björkegren 
som löper enormt mycket, en krigare.

Hagfors Bruks-
hundklubb
Har haft en del tävlingar under som-
maren 
Appellklass spår  11 juni där det var 
9 startande 
En mycket bra tävling där 1 bröt på 
spåret men de andra 8 fick uppflyttning 
till nästa klass 
1:a Ingegerd Wiren med Donna Chiara 
Rosa White Grums BHK 228,50p. 2:a 
Carolin Östlund med Indragårdens Ruth 
Kils BHK 221,5 p. 3:a Pia Albinsson med 
Hardstyles Concerta Arvika BHK 216,5 p 

4:a Ewelina Söderlund med Alstra  
Hagfors BHK 215,5 p. 5:a Emma Ekbäck 
Nermark Migitt`s Hannibal Karlskoga 
BHK 215,5 p. 6:a Catharina Ekberg med 
Herrhagens Bella Sunne BK 208,5 p. 7:a 
Sofie Dahlriksson med Lilla Primtorpets 
Tiwaz Degerfors BK 193,5p. 8:a Elin 
Engström med Agir Torsby BK 183,5p.

 Domare Urban Gillå och Sören 
Thiederman Hällefors. Tävlingsledare 
Torbjörn Sjökvist

Sen kom det en hektiskt vecka 31
LYDNADSTÄVLING onsdag 29 juli 
kvällstävling 22 anmälda 16 till start
Segrare i startklassen gjorde hemma-
ekipaget Alva Högkvist med Tanspots 
Di 177 p. 2:a  Annette Alvarsson med 
Fondador Bonny Bee svenska krom-
fohrländer  177 p. 3:a Lotta Öjeberg med 
Kristaras Incredible Iris Torsby BK 168p

4:a Lena Lambertsson med Nilac`s Za-
nita Filipstads BHK 160,5 p. 5:a Lillvor 
Eriksson med Kaomitz Spitz Otto Af 
Miros Filipstad BHK 160 p. 6:a Johhanna 
Lind med Jomgardens Monster Mash 
Hagfors BHK 158 . 7:e Lena Pettersson 
med Kasevan Ainoa Laatuaan Karlstad 
BK 155,5 p. 8:e Mercedes Udnie med 
Mixalex Noia Kristinehamn BHK 149,5 p
9:e Stina Hedström med Magic-Queen 
Hagfors BHK 117,5 p
 Lydnadsklass 1
1: a  Stina Hedström med Liljeängens 
Wild Sun Hagfors BHK 258,5 p

De andra tävlande i den klassen var 
från Filipstad Grums Kristinehamn och 
Torsby.

Domare Kristina Svensson Hammarö 
och tävlingsledare Britt Skålberg

Lördagen 1 augusti 2020 hade vi spår 
tävling elitklass men med corona så fick 
vi säga nej till många som bor lite långt 

bort, den klassen vanns också av en 
klubbmedlem Petra Karlsson med Lo-
vely Palanti`rs Angie 523,5 p. 2:a Inger 
Hillskog Roth med Busligans Cailin Ham-
marö BK 494,5 p.  3:a Lennart Jansson 
med Mandylake`s Inter Kils BHK 487,5 p
4:a Veronica Arenander med Krokasme-
dens Öb Årjängs BHK 463,5 p

Domare på Eliten var Urban Gillå och 
Kristina Svensson Hammarö tävlingsle-
dare Torbjörn Sjökvist och Britt Skålberg

Söndagen var det återigen tidig 
morgon för oss funktionärer. Ut och 
lägga spår klasserna lägre klass spår 
och högre klass spår arrangerade vi då. 
Jätte bra resultat i de klasserna där alla 
som kom runt spåren fick uppflyttning 
till nästa klass.

Susanna Hildeberg vann högre klass 
från Hagfors som med sin korthåriga 
Collie Gemdalens Dansanta David  522 
p det är Susannas 4:e hund genom åren 

som hon kört upp till Elit. Mig veterligen 
är det ingen annan som kört upp så 
många hundar som medlem i Hagfors 
Brukshundklubb
2:a Alexandra Sundqvist med Skogs-
stugans Hurra Arvika BHK 520,5 p. 3:a 
Annika Jarl-Ljungsten med Akjas Virus 
Forshaga BK 489 p
Lägreklass spår
1:a Gunilla Karlsson med Vargadorens 
Astor Karlstad BK 541 p. 2:a Catharina 
Ekberg med Lovely Palanti`rs Athena 
497,5 p Sunne BK. 3:a Anna Sohlberg-
med RiverFox Lee By Lefi 494,75 p Ar-
vika BHK. 4:a Meta Högberg med Nilac`s 
Black Shadow 454,25 p Hagfors BHK. 
5:a Anne Lagerström med Benedikt Od 
Tety Zity 427,75 p Grums BHK. 

Domare på söndag var Urban Gillå 
och Daniel Halvarsson Hammarö Täv-
lingsledare Britt Skålberg

Korten är från söndag lägre och högre 
klass.



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.

BORTSKÄNKES: 
TRÄDGÅRDSPLATTOR
Sjöstens plattor 50x50 26 st bortskänkes. 
Finns i Munkfors.
Tel. 072-744 28 64
*********************************************

ÅRSMÖTE STAKBERGS VVO
Onsdagen den 26/8 kl 18.00. Plats: 
Hamraberget - dansbanan ute under tak. 
Stadgeenliga ärenden samt jaktutövning 
KSO. Styrelsen.
********************************************
SUNNEMO PRO
inbjuder till ”Pröva på Boule”. Planen vid 
HSB tisdag 18/8 kl 10.00-12.00. Vi bjuder 
på fika. Välkomna hälsar Boulegruppen.
********************************************
GRANHÖJDEN, MUNKERUD
Söndag 16 aug kl 15.00 ”Matteskällan” - 
en berättelse i tal och ton. Fri entré. Begr. 
antal åskådare. Anmälan 073-040 07 59 
********************************************

3 R.O.K. RIKSBYGGEN
Sättravägen, 1:a vån. Nya golv, ny disk-
maskin, ny spis. Bör ses. Pris: 150.000:- 
eller högstbjudande.
Tel. 070-524 25 01
********************************************
ROBOTGARAGE
L80 cm, H37 cm, B60 cm. 850 kr.
Tel. 073-815 28 24
********************************************

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

ÅRSMÖTE
Sunnemo Älgskyttebana 26/8 kl 19.00, 
Gräs Bygdegård. Välkomna! Styrelsen
********************************************
BY-SKYMNÄS FH
Liten bakluckeloppis, lördag 15/8 kl 
10-15. Fullbokat. Välkomna! Styrelsen.

KELLFRI TIPPVAGN TV70
Maxlast 7 ton, volym 9 m3. Pris 30.000 kr.
Tel. 070-655 57 71
********************************************
LÄGENHETER 1-4 RUM O KÖK
Centralt i Munkfors.
Tel. 072-541 93 00 dagtid

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!

www.skogsmaklarna.com
info@skogsmaklarna.com                 

0563-419 00

Fastigheter till salu 

Flera fastigheter finns. 
Titta på vår hemsida.

Norra Myren 1, Råda, Hagfors kommun
1 1/2-plans villa med väl tilltagen tomt i närheten av Klarälven. 
4 rum och kök om ca 109 m2. Ekonomibyggnad med stort garage 
och bastu.

Skogsfastigheten Norra Loffstrand 1:80, 
Hagfors kommun
Ca 68 ha varav ca 55 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 
3.897 m3 sk. Jakt i Haraortens VVO om 3.395 ha.
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Melodikrysset v.33 - 15 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. 33 - 15 augusti

Ett stort TACK
till alla sponsorer, medlemmar och privatpersoner som stöttat och 
hjälpt klubben under året. Hoppas på fortsatt samarbete även i fort-
sättningen.

Hagfors Motorcykelklubb ”Valsarna” genom ordf. Marie Lind

Osborn var ensam hemma. Då 
kom Kålle på besök och sade:

- Är inte kärringen din 
hemma?

- Nej, hon gick på auktion.
- Å tusan, fick du nåt för’na?

- Hur lång är Jo-
hansson?

- 1,85, sergeant.
- Och vad är ni i det 

civila?
- Lika lång, serge-

ant.



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

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 

 
Torsdag 13/8 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!

Här gör vi härliga trycksaker!
Tex: Snygga programblad, böcker, tidningar
(med fyrkantsrygg)

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

Vitt tryck på svart papper!
Läckert på tex menyer, inbjudningskort ...

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Lack som effektfärg eller tillägg 
ger ett exklusivt och professionellt utseende

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Affischer i alla storlekar 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Visitkort fakturor, kvittenser o dyl som 
ditt företag behöver fixar vi 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Tackkort inklusive kuvert 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

Etiketter 
i valfri storlek 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

I vår 
produktionsprinter 

kan vi skriva ut även 
små kvantiteter av 

KUVERT 
Allt efter dina behov

Kuvert i alla storlekar 

Bla Nytt unikt format 33x70 cm
(som gamla filmaffischer)

Såklart 
även

A3
A4
50x70
70x100
... som du 
önskar

Tack för all 
uppvaktning på 
min student

Angelica

100x47

47x55

100x55 100x60

 

Lördagen den 15 augusti 
10.00 - 15.00 

 

LOPPIS 
Mallbackens Bygdegård 

Välkomna 

Kaffeservering & lotteri 

Gör fina fynd! 
Nu avvecklar vi verksamheten 

och säljer ut mängder av  
inventarier och husgeråd efter 

många års aktiviteter. 

REALTIDS-
AUKTION
Sön 16/8 med start 

kl 17.00 på nätet
OBS! Klubbauktionen 
kommer att läggas om 
till en webauktion p.g.a 

risken för Coronaspridning.
Detta innebär att man 

bara kan buda på nätet.
Se villkor, info och annonser på 
www.danielssonsauktioner.se

Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

 RESTAURANG INDIANEN

Vi serverar 
frukostbuffé 65:- 
vard. 9.00-10.15

EKSHÄRAD

LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 90:- 

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

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Alternativa 
rätter finns 
varje dag

Fullst. rättigheter

BUFFÉ & 
A LA CARTE  
öppet 11-15
alla dagar

Ons 12/8 Kycklingwok med nudlar 

Tors 13/8 Skomakarlåda

Fre 14/8 Tacogratäng

Lör 15/8 Gräddbräserade kotletter serveras 

med brynt potatis

Sön 16/8 Snitzel serveras med klyftpotatis och 

bearnaisesås

Mån 17/8 Fiskgratäng serveras med mos

Tis 18/8 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. 

 bruna bönor

Ons 19/8 Pannbiff med lök serveras med 

 potatis och gräddsås

  0563-406 22

Med res. för ev. ändringar

Du vet väl att du kan läsa Veckobladet på nätet
www.veckobladet.se

Bisamhällen Friparade 
Buckfast på 2 lådor LN, 20 
ramar, med tak och botten typ 
Nackakupan. Skattade och fär-
diga för lev. 1500:-/st. Finns flera 
lådor att köpa. 0706 21 90 25



Behöver du hjälp 
med trycksaker??

Välkommen in till 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C

så hjälper vi dej från 
idé till färdig produkt

Affischer
Vitt tryck på svart papper

Lack som effektfärg eller tillägg
Bordstabletter

Pennor m tryck
m.m m.m.

Roll Up
Trottoarpratare

Fakturor • Kvittenser
Kuvert i alla storlekar
Etiketter • Visitkort

Programblad
Böcker • Tidningar

0563-616 66 • info@veckobladet.se
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