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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen

Forts. inne i tidningen

Givetvis fortsätter vi som vanligt  med service, reparationer, däck och fälgar!
Självklart kan du även dela upp betalningen med Autoexpertenkortet 

som du kan ansöka om direkt här hos oss!

CW´S BILSERVICE AB
AUTOEXPERTEN I RÅDA

RÅDAVÄGEN 26

Nu drar vi igång med rostskyddsbehandlingar! 
Vi använder oss av DINITROL rostskyddsmedel, vi kan anpassa varje rostskyddsbehandling 

efter just dina önskemål och kontrollerar vilket rostskydd som behövs till just din bil.

Ring oss och boka tid på 
0563/60511

CW´S	BILSERVICE	AB	
AUTOEXPERTEN I RÅDA 

RÅDAVÄGEN 26 

Nu drar vi igång med rostskyddsbehandlingar! Vi använder oss av DINITROL rostskyddsmedel, vi 
kan anpassa varje rostskyddsbehandling efter just dina önskemål och kontrollerar vilket 

rostskydd som behövs till just din bil. 

Ring oss och boka tid på 0563/60511 

                        

Givetvis fortsätter vi som vanligt  med service, reparationer, däck och fälgar!  

Självklart kan du även dela upp betalningen med Autoexpertenkortet som du kan ansöka om 
direkt här hos oss! 

CW´S	BILSERVICE	AB	
AUTOEXPERTEN I RÅDA 

RÅDAVÄGEN 26 

Nu drar vi igång med rostskyddsbehandlingar! Vi använder oss av DINITROL rostskyddsmedel, vi 
kan anpassa varje rostskyddsbehandling efter just dina önskemål och kontrollerar vilket 

rostskydd som behövs till just din bil. 

Ring oss och boka tid på 0563/60511 

                        

Givetvis fortsätter vi som vanligt  med service, reparationer, däck och fälgar!  

Självklart kan du även dela upp betalningen med Autoexpertenkortet som du kan ansöka om 
direkt här hos oss! 

Sommaridrottsskola i Munkfors



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

  
egen stol. Livesänds.
Tis 25/8 10.00-12.00 Öppen mötesplats. Möjlighet till samtal, enskild 
andakt och ljuständning. Fika.

HAGFORS PASTORAT
Se annons

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 23/8 kl 11.00 Gudstjänst, Patrik Svensson.

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
Ons 19/8 kl 12.00-14.00 Öppen mötesplats. Möjlighet till samtal, 
enskild andakt och ljuständning. Fika.
Forshaga kyrka
Sön 23/8 kl 11.00 Friluftsgudstjänst. Anne-Sophie Flygg. Ta med 

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

forts.

Tack
till alla Er som på olika sätt 

hedrat minnet av vår älskade

Tony Englund
vid hans bortgång och 
begravning, för vackra 
blommor och gåvor till 

olika minnesfonder.
Munkfors 2020

Familjen

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ   

Gräs Missionshus
Mån 24/8 kl 19.30 Stugmöte i 
missionshuset på Coronavis.

Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, 
och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd.

Matt 23:12

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Ons 19/8 kl 18.00 Onsdagsträff. 
Al Massira (vägen) en vandring 
med profeterna för att möta Jesus. 
Film från Mellanöstern och samtal 

med Josef Sjöberg och Billy 
Blomkvist. Välkomna!

forts.

Vi gratulerarVi gratulerar

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

ISABELL ANDERSSON
Charmtrollet Isabell 
i Munkfors fyller sitt 
allra första år den 
25/8. Grattiskramar 
från mamma, pappa, 
Lexie o Isadora samt 
tjocka släkten i Hag-
fors och Munkfors.

EMBLA SÄVSTRÖM
Ett stort GRATTIS i 
efterskott till vårt äls-
kade barnbarn Embla 
som fyllde 7 år den 
15/8 från mormor och 
morfar.

Tack alla sommarvikarier som 
har jobbat på Tranan denna som-
mar. Ni är guld värda! Ni har 
gjort ett fantastiskt bra jobb! Bra 
jobbat!

Hälsningar från personalen 
på Tranan

till arrangörerna för Som-
maridrottsskolan i Munkfors: 
Munkfors kommun, RF-SISU 
Värmland, IFK Munkfors, 
Forshaga-Munkfors församling 
(sponsrade med mellanmål varje 
dag), Fritidsbanken, Munfors 
IBK och Ransäters AIS.

Sommaridrottsskolan 
Munkfors

Tummen upp
Vårt varma tack
till alla er som hedrade 
minnet av vår älskade
Elsa Byström
vid hennes bortgång 

och begravning.
Tack för alla blommor och 

gåvor till olika minnes-
fonder. Ett särskilt tack till 
personalen på Sättragården 

för god omvårdnad.
Leena, Ulla och Gun

med familjer

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

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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



Nu startar vi om med alla verksamheter som är 
förenliga med reglerna och rekommendationerna från 
myndigheter och regeringen. Alla anmälningar till barn- och 
ungdomsverksamhet ska ske på vår hemsida (se QR-code 
längs ner): www.svenskakyrkan.se/hagfors
Mer information hittas där och på Facebook. Ring 
expeditionen om du undrar något.

För barn, ungdomar 
och föräldrar 

Berggården i Hagfors
Öppen förskola 0-5 år vuxen/barn
månd, onsd,torsd – fred 9.00-11.30 - start 24/8

Småbarnsrytmik
Varannan onsdag - 10.30–11.15 - start 26/8
Barngrupper efter skolan från

 förskoleklass t o m åk 7
måndag till torsdag - start 31/8

Begränsat antal platser - föranmälan krävs
 Ungdomskvällar 13-18 år 

torsdagar 18.00 – 22.00 
Välkommen att hänga, tävla, pyssla, spela, snacka, 

skapa, fika, läxhjälp mm - start 3/9

Sunnemo församlingshem
föranmälan krävs till all verksamhet

Pysslingen, för barn födda 2015/16 
måndagar ojämna veckor 9.00-11.00 - start 7/9

Buskul ”Upptäckarna” åk F-2 
onsdagar jämna veckor 14.30–16.30 - start 2/9

Buskul ”Äventyrarna” åk 3-6 
tisdagar jämna veckor 

14-15 häng 15-17 verksamhet - start 1/9
Ungdomsgrupp 11 – 14 år 
tisdagar ojämna veckor - start 8/9

14-15.30 häng 15.30-17.30 verksamhet
Orgel / pianoskola  

individuella lektioner - start 3/9

Norra Råda församlingshem 
Kyrkscout för 6 – 12 år 

varannan söndag 13.00-16.00 med start 17/8 
föranmälan krävs

Småbarnsrytmik 
varannan måndag 10.30–11.45 - ingen anmälan. 

Välkommen till Hagfors pastorat

Gudstjänst
Söndag 23/8

Emmalina Mattsson, Åsa Bergsten och Eva Verde
11.00 Gustav Adolfs kyrka

Musikgudstjänst på ”Hemkyrkans dag”
Malungs spelmanslag

Kyrkbuss 
Hagälven (Pallinkorset) 09.50 - Hagfors kyrka 09.55 - Bussterminalen 10.00

Stjärnsnäs  10.05 - Geijersholm 10.15 - Gustavsfors 10.30 

16.00 Sunnemo kyrka
Gudstjänst

Söndag 30/8  
16.00 Norra Råda kyrka
Sammanlyst gudstjänst

Monika Drewes och Tina Sundbäck
------------------------

Stilla mässa
 torsdag 3/9 17.00 

Hagfors kyrka 
Åsa Bergsten och Tina Sundbäck

Konfirmation 2020-2021 
  för alla födda 2006(eller tidigare)

 Du kan välja:
Veckokonfa med 

 sportlovsläger i Branäs 
Sommarkonfa med  

sommarläger på västkusten
Vill du hänga, skratta, tävla, fundera, fika, åka på läger, 
leka. Alla är välkomna att gå på konfa. Man kan även 

prova ett par gånger ... 
Anmälan på hemsidan!

Klädbytarrummet
 på Torget i Hagfors

3 september 11.00-14.00
Du behöver inte lämna något 

för att hämta något. 
Möjlighet att ge en slant till världens barn

Pilgrimsvandring med 
Frälsarkransen
22 augusti 15.00 

Samling vid Norra Råda kyrka
För info kontakta församlings exp.

Församlingsexpeditionen telefonväxel: 0563-54 05 30 
måndag-fredag 9.00 –16.00 (lunch 12-13)  
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

”Var inte rädd!” Det står över 300 gg i bibeln. Du är inte ensam, Gud finns med dig på alla dina vägar. 



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

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!

forts. från fram 

Sommaridrottsskola...

Under veckorna 26 och 27 
arrangerade Munkfors en 
idrottsskola vid Munkfors 
Arena för barn mellan 6-15 år 
som delades in i två grupper 
yngre och äldre grupp ca 50 st 
barn/vecka.

Det var 10 st sommarjob-
bande ungdomar som skötte 
idrottsskolan tillsammans med 
föreningar.

Måndagarna var det inneban-
dy (Värmlands Innebandyför-
bund och Munkfors IBK) på 
programmet.
Tisdagar var det Amerikans 
Fotboll (Carlstad Crusaders)
Onsdagar var det friidrott (IF 
Göta och Ransäters AIS)
Torsdagar var det fotboll och 
Parasport (Värmlands Fotboll-
förbund och Värmlands Paras-

portförbund)
Fredagarna var det avslut-
ningsdag med femkamp, le-
darmatch i fotboll och dagen 
avslutades korv med bröd 
och alla barnen fick Munkfors 
Kommuns ryggpåse med lite 
tillhörigheter i.

Text Peter Nord
Foto Lennart Hallberg

- Olle, du ska väl 
tvätta händerna innan 
du går till skolan?

- Nä, mamma, det 
behövs inte. Jag ska i 
alla fall inte räcka upp 
dom.

*** ***
Pelle kom hem från skolan och 

berättade för sin mamma att han 
svalt en enkrona.

- Va? Har du svalt en krona?
- Ja, vi hade trafikundervisning 

och jag var parkeringsautomat...

*** ***
En blondin gick genom staden 

och såg en lapp som satt på 
en lyktstolpe. På lappen stod: 
lägenhet att hyra. Blondinen blev 
väldigt glad eftersom det var pre-
cis vad hon behövde.

Hon ställde sig vid lyktstolpen 
och började försiktigt att knacka 
på. Ingenting hände.

Hon knackade hårdare. Ändå 
hände ingenting.

En blond poliskvinna på andra 
sidan gatan hade observerat 
denna scen en stund och tyckte 
synd om blondinen.

Hon gick fram och frågade vad 
som var fel?

Blondinen berättade att hon 
hade läst lappen och knackat på 
men ingen öppnade.

- Det kan ju inte vara möj-
ligt, sa polisen, nån måste vara 
hemma, det lyser ju!.



www.skogsmaklarna.com
info@skogsmaklarna.com                 

0563-419 00

Flera fastigheter finns. 
Titta på vår hemsida.

OBS! - Rättelse av felaktig annons vecka 33
Följande fastighet på Norra Loffstrand 

är den vi har till försäljning

Skogsfastigheten Norra Loffstrand 1:180, 
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.

Klarälvsvägen 21, Ekshärad  0563-412 40, 070-685 60 85

Vi gör plats för HÖSTENS
  ALLA NYHETER!!!

SLUTREA
ALLT SKA BORT!!!

30:-   50:-   100:-
www.enghssport.se

Gäller t o m 22/8

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

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

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten

Hushållsnära tjänster

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

079-073 04 77

RÅDA
BYGGTJÄNST AB

Mikael Haffling

Köp dina ramar 
hos oss!

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

  

Vid Rådakorset Rv 62 • 0563-600 65 • Mån-Fre 8-19, Lör 9-19, Sön 11-19

Åhströms i Råda

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

Laxfilé 
Poseidon
4x125 g

5900
 

ord. 94.00
790/pkt 
ord. 12.90/pkt

ICA’s 

Bacon 

PS. Vi har PLANTJORD kvar 4 för 10000



Älskade kantareller

Källa: Recept.se

Kycklinggryta med 
kantareller och bacon
4 portioner
tid: 50 min

Smörstekta kantareller, kyckling och äpple 
ger grytan har härlig smak av höst! Servera 
med rostade rotsaker och färska örter.

Ingredienser
– 3 kycklingbröstfiléer
– 1 tsk salt
– 1 krm svartpeppar
– 2 dl vatten
– 3 msk konc kycklingfond
– 2 dl vispgrädde
– 1½ msk kinesisk soja
– 200 g kantareller
– 140 g tärnat bacon
– 1 äpple
– 2 msk finhackad färsk persilja eller oregano
– smör till stekning

Garnering
– 200 g kantareller
– färska örter

Servering
– ugnsrostade morötter, och andra rotfrukter

Gör så här
1. Putsa kycklingen och dela filéerna i bitar. 

Salta och peppra. Bryn kycklingbitarna runt 
om i smör i stekpanna tills de får fin färg. 
Lägg över bitarna i en gryta.

2. Häll över vatten, fond, grädde och soja. Låt 
grytan koka i ca 20 min. Ansa kantarellerna 
och dela ev i mindre bitar.

3. Stek kantarellerna i smör i stekpanna. Ta upp 
kantarellerna. Stek baconet knaprigt i stek-
pannan.

4. Kärna ur och tärna äpplet. Lägg ner kantarel-
ler, bacon och äpple i grytan och koka vidare 
i ca 10 min. Smaka av med lite salt och pep-
par. Tillsätt örter.

5. Garnering: Stek kantarellerna i smör, salta 
och peppra. Strö dem och finhackade örter 
över grytan. Servera med rostade rotfrukter.

Ingredienser

Botten
– 3 dl vetemjöl
– 125 g kallt smör
– 2 msk kallt vatten

Fyllning
– 180 g förvällda kantareller, (200 g förvällda
   motsvarar ca 1 liter färska)
– smör till stekning
– ½ hackad gul lök
– 75 g riven ost, 31%
– 50 g riven mild ädelost 30 %
– 4 ägg
– 3 dl kokbar grädde
– salt
– vitpeppar

Garnering
– hackad färsk timjan

Gör så här
1. Blanda snabbt samman degen i en matbere-

dare el för hand, degen ska precis gå ihop. 
Kavla ut och lägg i en form (ca 27 cm i diam) 
och ställ i kylen i minst 30 min.

2. Stek 3/4 av kantarellerna i mindre bitar i smör, 
spara resterande fina till garnering. Tillsätt 
hackad lök och stek samman i ett par min.

3. Nagga pajdegen i formen, förgrädda i 200° i 
ca 10 min.

4. Fördela riven ost och kantareller med lök 
över. Vispa ihop ägg med grädden, smaksätt 
med salt och peppar. Häll äggstanningen 
över, grädda ytterligare i ca 35 min tills ägg-
stanningen fått fin färg och stelnat.

5. Stek resterande svamp, krydda och lägg över 
pajen. Strö över timjan. 

    Servera en sallad till.

Ädelostpaj med kantareller
4 portioner
tid: 55 min

Vegetariskt
Krämig ostpaj med två sorters ost 
ger kantarellerna en riktig smakskjuts. 
Lika god på buffén, till kräftor eller som 
ensamrätt.



Linjefarten Torsby-Hagfors-Arlanda 
startar upp efter våren och sommarens 

upphåll måndag 7 September. 

Du kan redan nu boka din biljett! 
Ring Amapolas callcenter 

0770-790 700 eller boka online via 
www.amapola.nu

Hagfors Airport hälsar alla resenärer 
varmt välkomna tillbaka!

Tidtabell

måndag - fredag

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

NU FLYGER VI IGEN

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

PRIDEQUIZ
Gå en digital tipspromenad med pridetema! 

Ladda ner appen ”Tipsrundan” från App Store.

Öppna appen och tillåt den att veta din platsinforma-
tion när du använder den.

Skanna QR-koden för Ekshärad för att komma till 
quizet i Ekshärad. Skanna QR-koden för Hagfors 
för att komma till quizet i Hagfors.

Fyll i ett användarnamn.   

Gå tipsrundan med hjälp av kartan i appen. Du måste 
gå dit frågorna är utplacerade för att de ska bli syn-
liga i din telefon och du kan öppna dem. Du kan ta 
frågorna i vilken ordning du vill.    

Hur gör jag?

OBS! Om du vill vara med och tävla om ett pris, skriv 
in ditt telefonnummer som användarnamn så att vi kan 
kontakta dig om du har vunnit.  

EKSHÄRAD HAGFORS

Promenaden behöver du gå fysiskt, frågorna svarar du 
på i din telefon. Välj mellan Ekshärad och Hagfors. 

1 
2

3

4
5

QR-KOD QR-KOD
Quizet går att göra fram till och med söndag 30 augusti.

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

Mikael Davidssons 
Minnesfond

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

Fam. Davidsson       HIBS        
Handelsbanken

www.ikviking.se

SPORT • SPORT

FÖRENINGAR
Maila gärna in era 

matchresultat senast 
måndag kl 9.00

info@veckobladet.se

VB-sporten

Innebandy
Nygammal spelare

Välkommen tillbaka!
Vi är så glada över att Sandra Anders-
son Bohlin har valt att spela i HIF igen 
Sandra var en av våra drömvärvningar i 
samband med att vi gick upp i Allsvens-
kan. Hon har rutinen och kvaliteterna 
för att stärka upp laget både offensivt 
och defensivt. Hennes största styrkor 
ligger i defensiven, men hon är dessutom 
trygg med boll och är duktig i uppspelen. 
Sandra är även passningssäker och har 
ett bra skott. Så det kommer säkerligen 
bli ett par baljor från hennes klubba i år. 
Det är främst det offensiva spelet som 

hon har förbättrat de senaste säsong-
erna då hon har spelat i Munkfors. Så vi 
får tillbaka en bättre version av Sandra 
än när hon senast spelade för oss. Det 
ska bli riktigt kul att se henne i våra blåa 
färger igen.

Golf
Uddeholms GK
Torsdagsgolf H50/D50
30 deltagare
1) Thryggve Engström 68. 2) Christer 
Bodin 70. 3) Kjell Emilsson 71. 4) Jean-
Louis Barrera 72. 5) Lars Robertsson 
72. 6) Bengt Andersson 73. 7) Conny 
Andersson 73. 8) Mats Larsson 73. 9) 
Alf Lundberg 74. 10) Roger Lundberg 
75. 11) Sibylla Robertsson 75.
Agne Andersson gjorde H10 på hål 7.

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!

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 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 

KING OUT
Ni behöver en liten boll
Beskrivning: 
Man börjar genom att rita upp en kvadrat som är ungefär 4x4 meter 
stor. Kvadraten delas sedan in i fyra lika stora rutor. Som rutor på ett 
schackspel. Det går lätt att rita med krita på asfalt bra men många 
skolgårdar har ofta sådana rutor färdigmålade.
Rutorna har namnen Kung, Dam, Knekt och Tjänare (slav). Målet är 
komma till Kungarutan och försvara platsen. Det går till såhär.
Fyra personer spelar åt gången, en person i varje ruta. Man spelar 
lättast med en tennisboll. I första omgången hamnar man slump-
mässigt i någon ruta. 
Om man är fler än fyra som spelar står övriga på led och väntar på 
att en plats ska bli ledig.
Den som står i Kungarutan inleder genom att slå bollen med öppen 
hand (eller studsa den) i någon annan spelares ruta. När bollen 
studsat i rutan slår personen i rutan bollen vidare med öppen hand 
till någon annans ruta osv.
Bollen måste studsa en gång i spelarens ruta innan den slås vidare. 
Den får inte studsas i egen ruta eller studsa mer än en gång. Bollen 
får inte heller rulla.
Om inte bollen returneras rätt är man ute. Då sker följande. Om 
man står i Damrutan flyttar man ner till Slavrutan och Knekten tar 
över Damrutan.
Är man fler än fyra får man ställa sig utanför planen sist i ledet och 
den som står först i ledet går in på Slavrutan.
Det finns många varianter så det är viktigt att man är överens om 
hur högt bollen måste studsas för att det ska vara giltigt.
Vissa King-Out planer har en liten cirkel i mitten som fungerar som 
serveruta. Om bollen studsar i den under spel får vem som helst slå 
den.

Källa: Lekarkivet.se

Äntligen har skolan börjat!
Här är exempel på en RASTLEK

Vi slappar i våra solstolar i väntan på att kunna besöka våra 
vänner på Äldreboendet Häggården i Råda.

Hälsningar från Ängla och Zting. 
Hoppas vi ses snart!

För senaste 
uppdatering om 

Corona Covid-19 i din 
kommun

hagfors.se/covid19
munkfors.se



Roll Up Standard

www.ordochrad.se

Roll Up Standard är en enkel och portabel
roll-up. God kvalitet trots det låga priset och
den levereras komplett i en smidig nylonväska.

Mått: B=85 cm H=200 cm

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

Prisex: 

Easy sign
50 x 70 cm

1740:- 
Delux sign
50 x 70 cm

2290:- 

Wind sign 50 x 70 cm 1890:- 

Alla priser 

är exklusive 

moms.

Alla ställ finns även i 
storlek 70 x 100 cm
ring för pris!

NÄR DU BEHÖVER
PRESENTATIONSMATERIAL 

såsom trottoarpratarställ, roll up, beachflagga, 
led-ljus tavlor, plåtskyltar m.m, m.m.

VÄND DIG TILL OSS!

Vi har även Beachflaggor samt 
Skyltar i olika material

Ring för info

Rollup Standard

1295:- 



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.

LOPPISRUNDA I NORRA NY
Broarna runt, från Fastnäs i söder till 
Månäs i norr, lördagen den 22 augusti 
kl 11-17. Den som vill vara med/är med, 
sätter ut en skylt eller ballong vid väg 62 
eller väg 957. Norra Ny Utveckling
********************************************
PRO MUNKFORS
Torsdag 27 augusti kl 14.00 börjar vi 
så smått med Bingo. Välkomna hälsar 
styrelsen. Medarr. ABF
********************************************
PILGRIMSTUR PÅ CYKEL
Vi besöker heliga platser i Munkfors, fest-
platser, skådespelarhem m.m. Samling 
Far Inn söndag 23 aug kl 14.00. Medtag 
eget fika!
Tel. 070-583 43 58 
********************************************

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
********************************************
1 RUM o KÖK
Storgatan, Hagfors.
Tel. 072-541 93 00 dagtid
********************************************

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

EDEBÄCKS BYGDEGÅRD
Tipspromenad fyra söndagar med början 
23/8 kl 10.00. Start vid bygdegården. Alla 
välkomna! Styrelsen.

LÄGENHET 1 R.O.K.
Vällarevägen 14 i Riksbyggen. I mark-
plan med altan med tak. 44,5 kvm. Hyra 
2.794 kr. Fiber/tv ingår. Högstbjudande.
Tel. 070-255 70 86
********************************************
FIN OCH FRÄSCH 2 R.O.K.
Hörnlägenhet på första våningen och 
fönster åt alla håll. Hyra 3.500:-. Pris 
85.000:- Rostbrännarevägen 16, Hag-
fors.
Ring 070-281 56 59
********************************************
SLÄPVANG HEBE 1300
Årsmodell 1989 med vinsch. Längd 5 m, 
bredd 2,32 m. Besiktad. Totalvikt 1.300 
kg. Maxlast 910 kg. En ägare.
Tel. 073-328 78 11
********************************************

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

Mjönäs Djurklinik

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

Dela med er av 
händelsen 
i Veckobladet!

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.

Dop   Vigsel
Guldbröllop

Dop   Vigsel
Guldbröllop

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

Dela med er 
av händelsen 
i Veckobladet!

Skicka en bild och 
några raders text till 

info@veckobladet.se eller 
Veckobladet, Görsjöv. 2C, 

683 33 Hagfors
Pris 300:-. 

Betalas kontant eller 
via Swish 1230489690

Plusgiro 45 70 18-0
Meddela hur 

ni betalat.
Förskotts-
betalning.

Dop   Vigsel
Guldbröllop

1 2 3

4 5

6 7

8

9 10 11 12

13

Melodikrysset v.34 - 22 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. 34 - 22 augusti

KLUVEN VED
Beställ nu, levereras 

efter överensk.
Ove 070-203 24 62

SÄLJES

Att göra affärer utan att 
annonsera är som att stå i 
mörkret och blinka åt en 
flicka. Du vet vad du gör, 
men det gör ingen annan.

Stewart H Britt

Tel. 0563-616 66 • Fax 0563-109 79
info@veckobladet.se

Öppet mån 08.00-12.00, tis 8.00-16.00, 
ons 08.00-12.00, 13.00-16.00, tor 08.00-16.00, fre 08.00-15.00

Näckrosplantor 
Röda, sällsynta, blommar från 
juni till augusti. Cirka 25 st. Får 
hämtas här vid växtstället.

Tel. 076-118 54 54



 
Torsdag 20/8 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!

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

BÄR
KÖPES!
www.ransatersinvest.com

Tfn 0563-50170

LOPPIS
på Lillstugevägen 5H

Hagfors
Fre-Lör-Sön 21-23/8

kl 10-17

070-336 33 31  Dalbråtsv. 12

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

Öppet: 
mån-tors 10-18 

lunch 12.30-13.30

Ostleverantör Sloof AB
P.g.a. inställd Skoga marknad vill vi 
erbjuda er möjligheten att beställa ost 
ändå.
– Gå in på www.ostleverantorsloof.se
– Följ instruktionerna
– Avhämtas sedan på lördag 29 aug
mellan kl. 09.00 - 11.00 i Munkfors                                                 
mellan kl. 12.00 - 14.00 i Hagfors
mellan kl. 15.00 - 17.00 i Ekshärad
Om ni inte har tillgång till internet, 
kan ni ringa 070-7141447

 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 19/8 Pannbiff med lök serveras med 

 potatis och gräddsås

Tors 20/8 Kalops serveras med kokt potatis och 

rödbetor

Fre 21/8 Fläskytterfilé serveras med klyftpotatis 

och gorgonzolasås

Lör 22/8 Hel laxsida serveras med räkröra och 

kokt potatis

Sön 23/8 Söndagsstek serveras med potatisgra-

täng

Mån 24/8 Torsk med äggsås och kokt potatis

Tis 25/8 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. 

 bruna bönor

Ons 26/8 Kålpudding med kokt potatis och 

brunsås

  0563-406 22

Med res. för ev. ändringar

MUNKFORS BRUKSHUNDKLUBB

Kursupptakt onsdag 19/8 kl 19.00
(utomhus)

Anmälan på klubben till följande kurser:

Valp - Allmänlydnad 
Agility nybörjare - Viltspår

LOPPIS
Uddeholm

Stationsv 2 centrum skyltat
Lör 22/8-Sön 23/8 11.00-16.00
(Resp. Corona, håll avst, handsprit finns)

Swish och kontant

Nore-Flata Vägsamfällighet
P.g.a. Corona, 
inget årsmöte

Fjolårets protokoll gäller
Styrelsen

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

Ditt café
Jag fann en vän
Du var som hösten
Jag satt på ditt café
Du var som hösten

Per Berglund, Bergsäng

Tiden
Tiden kräver sin tribut
Tar vad den vill ha
Det gäller att stå ut.

”En hen”

Skillnaden
Skillnaden mellan
hårda ögon, varma ögon,
fräcka ögon, kärleksfulla ögon,
kalla leenden, varma leenden,
hånfulla leenden, 
respektfulla leenden.
Vet jag skillnaden?

”En hen”



OBS! Annonsstopp: TORSDAGAR kl 16.00 för alla annonser
Görsjövägen 2 C           
683 33  HAGFORS

Telefon 0563-616 66
Fax 0563-109 79

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Plusgiro 45 70 18-0
Swish 1230489690

”Största” 

annonsbladet i 

Klarälvdalen

UTKOMMER VARJE ONSDAG 
och utges i drygt 13.600 ex. 
till alla hushåll och företag i 

Munkfors- och Hagfors kommuner 
med Ekshärad, Stöllet, Likenäs, 

Olsäter och Lesjöfors.

Alla får den

även de som valt bort reklam!Vi hjälper dig med annonslayouten utan extra kostnad.
Rabatt utgår alltid vid annonsering flera veckor.

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

Ekshärad Basterud 123 - Toresgården

Utgångspris 775 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 80/33 kvm Tomt 11,7729 ha Byggt 1909
Visas Kontakta mäklaren för information
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Ekshärad Yggenäs 40

Utgångspris 695 000 kr Rum 3 rum, varav 1 sovrum Boarea 78/13 kvm Tomt 4 910 kvm Byggt 1932
Energiprestanda 202 kWh/kvm år Visas Kontakta mäklaren för information
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM
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