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Tema:
Hem & 

inredning

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

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
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32% PÅ VÅRA 
POPULÄRASTE 

TAPETER*

UPP TILL

VI MATCHAR  
PRISET!**

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

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

HITTA DIN DRÖMTAPET

 *Kampanjen avser utvalda kollektioner från bland andra: Boråstapeter, Midbec, Duro och Morris & Co. Gäller 25/9–11/10 2020. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.  
**Hittar du ett billigare pris hos någon annan återförsäljare i Sverige, så matchar vi priset. För villkor och vilka kollektioner som ingår i erbjudandet, besök din Coloramabutik eller colorama.se/kampanj. 
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Har du saker som är för fina för att 
kastas och som någon annan skulle 
ha glädje av? Hit kan du lämna sa-
ker som är för bra för att slängas. 
Här kan ni köpa och skänka saker/
möbler. 

Har du sett LOPPISLADAN LAXHOL-
MENS återbrukscontainer vid Återvin-
ningscentralen? Där kan du lämna sälj-
bara saker till återanvändning.
Det är Munkfors kommuns resurscenter, 
som är del av arbetsmarknadsenheten 

Loppisladan Laxholmen Munkfors



FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

V  aräk rå

M ateragra  R  rednaly
* 16 a lirp  1 349   
h  sso tanmäl ra

i  dankas hco gros rots 
S omennu  28 s rebmetpe  2  020

M sunga   hco H  enele
A ikn   hco R  rego

B  nrabnra
B  nrabsnrabnra

Ö tkäls girv   hco v  rennä

S  kelräk niD rav rot
g  läjs nid rav do

K  ,ammaM etsarä
t  !lävraf hco kca

G ed va nesterk i reks gninttäsvar  
n  .drågokryk srofgaH åp etsamrä

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

Gäller 8/10-14/10

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

MUNKFORS KYRKA 
To 14.30 Aftakaffe. Församlings-
hemmet. Ti 10 Möracafé. Höstvisor 
med Christer Lindén.

RANSÄTERS KYRKA
Sö 11 Tacksägelsegudstjänst. 
Kajs-Mari Engström. Lotta Okkonen. 
Livesänds.

NEDRE ULLERUDS KYRKA
Sö 11 Tacksägelsegudstjänst. Per 
Mathisen. Chorus-59. 

DEJE FÖRSAMLINGSHEM 
To 10 Förmiddagsfika. 

FORSHAGA KYRKA 
Sö 11 Tacksägelsegudstjänst. 
Kajs-Mari Engström. Lotta Okkonen. 
Må 13 Yin yoga. Församlingshemmet. 
14.15 Meditation. Församlings-
hemmet. Ti 9:30 Frukostklubb. 
”Jazzigt” med Anna-Lena Högman. 
On 18:30 Yin yoga. Församlings-
hemmet. 19:45 Meditation. För-
samlingshemmet.

Vi gratulerarVi gratulerar

SARA EMILSSON
Stort  grat t is  och 
mängder av kramar 
till världens goaste 
barnbarn Sara Emils-
son i Linköping som 
fyller 11 år den 12 
oktober. Hoppas du 
får en bra dag med 
tårta och mängder av 
presenter. Vi som grattar vår hästtjej är 
mormor och morfar.

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

Sön 11 oktober kl 11.00
Gudstjänst 

Arvid Nyström
Sång och musik!

Välkommen till oss eller följ 
oss via länken som finns på 
www.kyrktorget.se/hoje.missionskyrka

Servering!
Vi är i stora salen och håller 

avstånd, allt enligt 
rekommendationerna.

Välkommen om du är frisk!

  

Gräs Missionshus
Mån 12/10 kl 19.30 Stugmöte i 
missionshuset.

Munkfors
Sön 11/10 kl 11.00 Gudstjänst i g:a 
missionshuset, Gersheden. Frida 
Blomqvist. För bilskjuts ring Billy 
eller Lars.
Ons 14/10 kl 19.00 Bön hos Solveig

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom
och med all sin vishet.

Kol 3:16

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 11/10 kl 11.00 Gudstjänst med dop, Anders Rådström.

HAGFORS PASTORAT
Sunnemo kyrka
Sön 11/10 kl 11.00 Tacksägelsegudstjänst, Hanna Isaksson och Tina 
Sundbäck.
Hagfors kyrka
Söndag 11/10 kl 16.00 Gudstjänst med utdelning av dopänglar, 
Hanna Isaksson och Tina Sundbäck.

till Nordea i Hagfors! Alltid 
trevliga och hjälpsamma. Inget 
är omöjligt. Ringer upp när man 
ringt utan att lämnat ett medde-
lande. Speciellt tack till Johan 
Eriksson, alltid pigg och glad!

från en nöjd kund

till alla som hjälpt till före, un-
der och efter vår son Julians dop. 
Vi hade inte klarat det utan er. 
Ingen nämnd, ingen glömd.

Kramar Mikael, Jenny, Julian

till den nystartade föreningen 
Steelcity Hangout! Äntligen efter 
flera år förverkligas en träffpunkt 
för ungdomarna tack vare er.

Stort lycka till!
från Sigrid Lundmark  

Tummen upp
Hennes hus
I en saga
från en dröm
till en flicka 
i ett hus.
Jag minns
hennes hus.

Per Berglund
Bergsäng

Orion
En spik i väggen
Att hänga en tavla på
Orion
Ni är inte
värda ett
lingon i skogen

Per Berglund
Bergsäng

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 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

Kvinnojouren 
Duvkullan

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



NATURFOTOGRAF 
TAGE BÄCK

TID OCH PLATS
Lördag 17 oktober kl. 11.00
Gröna aulan, Älvstranden 

Bildningscentrum

Fri entré men begränsat antal platser. Anmäl 
dig till Hagfors bibliotek på 0563-187 70 eller 
biblioteket@edu.hagfors.se. 

biblioteket@edu.hagfors.se, 0563-187 70, @hagforskulturochbibliotek

Naturfotograf Tage Bäck från Arvika 
ställde ut sin fotokonst i Hagfors stadshus 

sommarutställning 2020. Nu berättar han om 
sin fotografering och visar sina bilder. 

geijerskolan.se
0552-302 50

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

Platser kvar

Be
hö

rig
he

ts
- 

gi
va

nd
e

Löpande antagning. (Reservation för fulltecknade kurser)

Folkhögskolan i  Ransäter
S  K  O  L  A  N
G E I J E R

Vi har bl a stenar, kristaller, böcker, tarotkort
KURSER: Medium, tarot, djurkommunikation, reiki ...

BEHANDLINGAR: Zonterapi, healing, spådom, seanser m.m.

För mer info: www.trollsveden.com • 070-280 95 20

Flyttlasset från Hagfors har gått!
Fredag 9/10 öppnar vi vår butik

ALLA SINNEN
på ny adress i Munkfors

Munkerudsvägen 37 (fd. RT Foto)

Maria gästar oss under öppningsdagen.
Kom och spå dig  15 min  150:-

9/10 öppet:
14-20

i i

HAGFORS    0563-106 66

Rebecca Berggren tillbaka på salongen
varannan torsdag fr o m 5 november

Välkommen att boka tid på 106 66

Hon kommer även finnas tillgänglig på Skönhetssalong 
Anne i Karlstad vissa fredagar. Där bokar du tid via sms 
073-815 14 28 el. DM på Hairstylebyreb på Instagram

PS. Salongen är 

stängd v. 42

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

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65

Åhströms i Råda

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

1-2-3-5 liter 
Ord.pris 14.90/st.90/st

FRYSPÅSARFRYSPÅSAR
Perfekt till älgjaktenPerfekt till älgjakten    25:-3 för3 för

Du sparar 
19.70

SKOGAHOLMSLIMPASKOGAHOLMSLIMPA  19199090 Ord.pris 24.50

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se

Kom ihåg att

ANNONSERA
OM DINA

HÖSTLOVS-
AKTIVITETER
i Veckobladet vecka 43 

21 oktober
Annonsstopp 

torsdag 15/10 kl 16.00

*** *** ***
De som inte tror att de har tid med fysisk aktivitet, måste förr eller 
senare avsätta tid för sjukdom.

Edward Standley



Varför förknippas ekshäringarna 
med indianer, en tänkbar förkla-
ring är Jonas Auréns verksamhet, 
född i Ekshärad 1666. Här följer 
bakgrunden.

Karl den XI reste genom Eks-
härad på 1690-talet och bodde hos 
prästen Aurénius vars son Jonas i 
det närmsta var färdigutbildad präst, 
denne fick en kunglig order att när 
han var klar resa till den svenska 
kolonin i Delaware där behovet av 
församlingsliv och svenska präster 
var stort. 1638 grundades där den 
svenska besittningen Nya Sverige, 
som var den första större europeiska 
kolonin i den första delstaten i Ame-
rika, men som togs över av hollän-
darna 1655.

Svenskarna blev fler av natur-
liga själ och avsaknaden av biblar, 
psalmböcker och andaktsböcker var 
påtaglig. Inte minst katekesen som 
undervisade om att vi inte skall slå 
ihjäl varandra, ljuga eller stjäla utan 
leva ett gudfruktigt liv.

1693 kom ett brev till Sverige 
som ca 1000 svenskar stod bakom, 
där man begärde att få sig tillsänt 
nämnda litteratur.

Jesper Swedberg en spränglärd 
teolog och präst, karismatisk och 
varmhjärtad förde brevskrivarnas 
talan inför kungen och fick dennes 
gillande att möta deras behov. (Han 
stod högt i anseende hos kungen 
trots att han gick hårt åt adeln och 
regeringen som plågade allmogen 
med skatter).

Jesper Swedberg och kungen re-
sonerade om förhållandena där och 
var överens om att något måste 
göras. 1696 skickades en sändning 
böcker bl.a 600 psalmböcker vars 
innehåll Swedberg ansvarat för, näs-
tan 500 psalmer.

10.000 ex av upplagan såldes 
innan de dömdes ut av knastertorra 
teologer som var besjälade av den så 
kallade 1600tals ortodoxin, som an-
såg den vara kättersk och förpassade 
den ”hästlassvis” till Skeppsholmen 
till förvaring enligt Swedberg. Han 
menade att de som stod bakom åt-
gärden med psalmböckerna var fö-
respråkarna för ”huvudtro” och hade 
glömt ”hjärtetro och sinnesföränd-
ring”. Över 70 psalmer ströks ur den 
så kallade ”Svedbergska psalmbo-

Värmlandsindianerna
ken” av vilka många redan använts 
ett antal år. 600 av dessa ”Swed-
bergska” gick alltså oförändrade till 
svenskarna i Delaware, hellre det än 
att de skulle mögla på Skeppholmen.

Anders Rudman, Erik Björk och 
ekshäringen Jonas Aurén blev ut-
sedda att fara dit.

(När Björk återvände till Sverige 
kom han först till Marstrand, han be-
rättade senare …. ”så mycket svor-
domar jag hörde sedan vi gått iland, 
det hörde jag inte under mina 17 år 
i Amerika”).

Aurén ansågs vara en ”matemati-
kus” som innebar att han hade sinne 
för logiskt och filosofiskt tänkande i 
sammanhang där matematik erfor-
drades. Han var därför lämplig att 
göra en beskrivning av svenskarnas 
situation i landet, socialt och ekono-
miskt för att sedan resa tillbaka och 
redovisa detta för kungen.

4 februari 1697 reste de tre iväg 
och kom fram 3 juni efter en  fyra 
månaders lång och besvärlig sjöresa.

Redan 1699 stod svenskarnas för-
sta kyrka klar i Wilmington och an-
vänds än idag, räknas som den äldsta 
i USA, naturligtvis ett antal renove-
ringar sen dess. Den kallas Holyfield 
Trinity Church.

När Aurén fick höra att kungen 
hade dött samma år de kommit dit 
beslöt han sig för att stanna och mis-
sionera bland indianerna.

Hur gick det då?
Han blev väl bemött och levde 

bland dem 4 – 5 år.
Men det blev ingen större evang-

elisk framgång för honom (endast 
himlen vet) då indianerna tyckte… 
”varför skall vi gå till helvetet som 
sköter oss, och de vita som är omo-
raliska, super och slåss skall komma 
till himlen”. – Den situationen tål att 
fundera över.

Aurén som person och förkunnare 
lämnade dock avtryck och häri lig-
ger nog den historiska orsaken till 
att Ekshäradsborna i folkmun sedan 
lång tid har kallats för indianer. Åt-
minstone en m ö j l i g förklaring till 
det. Folk som kom dit i affärer såg 
ju Aurén och undrade vem det var. 
”…. Han är från Sverige – jaha, var 
då ifrån? – Ekshärad …” svarade in-
dianerna.

Sedan han flyttat därifrån fortsatte 
ju handeln och när svenskar presen-
terade sig för hövdingen svarade han 
… ”Åh, Ekshärad..” För dem blev 
Sverige liktydigt med Ekshärad, 
detta finns dokumenterat.

De som gjort affärer med indian-
erna kunde naturligtvis berätta hur 
deras syn på svenskarna var när de 
återvänt hem från Amerika och inte 
stannat kvar.

Kopplingen indian och Ekshärad 
är inte svår att tänka sig.

Det finns också uppgifter som sä-
ger att Aurén fick dit en av Amerikas 
första bokpressar.

Visserligen var ekshäringarna 
som jobbade i flottningen nedströms 
Klarälven, både brunbrända och ta-
lade ”ett främmande språk” med ord 
som:

” – ösklet – nölit – nöllit – haset å 
hörk, det har säkerligen bidragit att 
de i dagligt tal kallats indianer.

Jag lutar ändå åt att Auréns verk-
samhet, som satte spår bland indian-
erna i Delawere är anledningen till 
det.

1704 anslöt han sig till ”sabbati-
nerna” en kristen rörelse som firade 
vilodag på lördagen. Han verkade 
för deras sak och gav ut en alma-
nacka på engelska som kallades 
Noah Dove.

1706 blev han präst i en försam-
ling som något år tidigare bildats av 
svenskar i Racoon, på New Jersey 
sidan av Delawarefloden. (Swedens-
boro) Han tjänade där till sin död 
1713, fadern i Ekshärad dog ett år 
senare.

I Edestams Herdaminnen 2 (Karl-
stad stift) står att läsa om Aurén… 
”hans l ö r d a g s g r i l l e r ville han 
inte överge, behöll dem för sig själv 
för att undvika väcka förargelse..” – 
men led han verkligen av ”griller”? 
Någon menar att han t o m avsade 
sig den läran, men det har jag svårt 
att tänka mig då han i egenskap av 
”matematikus” säkerligen var nog-
grann med både bibeltolkning och 
kyrkohistoria. Han visste naturligt-
vis att de f ö r s t a kristna, som var 
judar, firade vilodag på lördag, så 
ville han också göra. Inte heller var 
han obekant med att kejsar Konstan-
tin förklarat söndag som vilodag. År 
333 befallde han till och med kristna 
bryta alla band med judisk kultur el-
ler bli avrättade.

För att inte tala om kyrkomötet 
i Laodicea år 364 då det besöts att 
kristna som firade vilodag på lördag 
(som judarna gjorde) hotades med 
dödsstraff.

Detta bidrog till slutet för jude-

kristna församlingar. Gud nåde den 
som gjorde som judar, det fick kon-
sekvenser. Aurén behöll sin uppfatt-
ning om vilodagen, som han ansåg 
på goda grunder vara det rätta.

Det blir knöligt om man påstår att 
han bara ”fått för sig” lördagsvilan. 
Han förstod också innebörden av – 
”Tala är silver, tiga är guld”.

Vi kan känna stolthet och respekt 
för de båda ekshäringarna Aurén och 
Elfdalius (om honom se veckobladet 
26 augusti) som fostrats upp intill 
”älvlann” och i gamla prästgården.

Den ene, Elfdalius, blev Värm-
lands förste biskop på 1600-talet och 
den andre Jonas Aurén for till Ame-
rika och missionerade bland indian-
erna vid sekelskiftet 16-1700-talet 
vars avtryck syns, hörs och cirkule-
rar mitt ibland oss i vardagen.

Ekshärads ishockeylag indian-
symbol på tröjan, Indian Bygg, In-
dian Wood, fritidsgården Indiania. 
Namnet Inka Musik grundar sig på 
samma tradition. VärmPots sym-
bol Indianporträtt med fjäder som 
huvudbonad. Bildpelaren utformad 
som totempåle, Supermarket ICA 
indianen och inte att förglömma 
Rune Perssons vägmärke – Varning 
för Indianstråk. Det händer att goda 
vänner säger … ”hör av er, skicka en 
röksignal…”

En solskenshistoria som passar 
bra i sammanhanget:

Första gången jag besökte Skog-
vaktaren i Hagfors för att ge de äldre 
lite musikunderhållning, det var 
1997 eller möjligen 98. På en fråga 
om de visste hur Ekshärads national 
melodi låter – ingen sa nåt.

”Ni vet det med all säkerhet..” sa 
jag och drog igång elgitarren med 
lite ekoeffekt. ”jaa visst ja.. Apache” 
hördes någon ropa högt och alla såg 
jätteglada ut och lite småsaliga. Sånt 
glömmer man inte.

Kanske vi här kan tala om
 i g e n k än n a n d e t s  g l ä d j e.

Sammanställt av Urban Persson, 
Ekshärad

Fotot på Rune Persson förmedlat 
av fotograf Olle Hallström, Torsby.



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

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

Mjönäs Djurklinik

I spåren av coronapandemin riskerar odlare 
och anställda i länder med utbredd fattigdom 
att förlora sin försörjning.  

Coronakrisen ökar världens 
fattigdom - hållbar handel hjälper 

Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

Du som konsument kan hjälpa till att förändra detta.  

Varje gång du väljer Fairtrade-produkter såsom rosor, 
bananer eller choklad bidrar du till att odlare och 
anställda i länder med utbredd fattigdom kan bygga sig 
ett bättre liv. I tuffa coronatider som dessa är det ännu 
viktigare att göra medvetna val i butiken.

Har du koll på siffror och ett skarpt sinne för 
detaljer så har du redan hittat felet. Kanske är det 
så att du är vår nya kollega och ekonomiassistent? 
 
Du får fem engagerade kollegor på Munkfors kommuns 
ekonomienhet. Tillsammans är vi en stödfunktion till kommunens 
alla verksamheter. Vi arbetar främst med redovisning, 
budget, ekonomisk uppföljning, fakturahantering, finans- och 
upphandlingsfrågor samt budget- och skuldrådgivning.

Du som person  
Är du strukturerad, serviceinriktad och har lätt att samarbeta 
med andra? Har du siffersinne och gillar ordning och reda? Har 
du ekonomiutbildning på gymnasienivå eller kunskaper genom 
erfarenhet av ekonomiarbete. Ja, då är vi en perfekt ekvation.

Sök redan nu  
Sök senast 14 oktober och läs mer om tjänsten på 
munkforskommun.varbi.com. 
 
 

1+3  2=8

Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun



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

www.maklarhuset.se/hagfors

Storsand 2 - Lakenesjön

Detta fritidshus har fiber indraget och har ett trevligt, avskilt läge vid Lakenesjön 
med sandstrand. Bostadshuset inrymmer 5 rum och kök. 2 vedkaminer. Duschrum. 
Altan under tak.

Utgångspris: 695 000:- 

Hagforsvägen - Hagfors 

Denna charmiga souterängvilla har ett lugnt, centralt läge på populära Hagforsvägen 
och inrymmer 7 rum. 2 öppna spisar. Bastu. Bargvärme. Balkong. På souterängplanet 
finns en frisersalong färdig att tas i bruk. Insynsskyddad uteplats. Vidbyggt garage. 
Välvårdad trädgårdstomt.

Vallvägen - Råda

Behändig 1-plansvilla, belägen på lättskött 
villatomt med gångavstånd till matbutik, 
restaurang och busshållplats. 4 rum varav 
3 sovrum. Hel källarvåning. Vidbyggt ga-
rage. Fjärrvärme. Närhet till golfbana, bad 
och fiske samt skog och natur.

Utgångspris: 375 000:- 
Sjövägen - Hagfors

TILLFÄLLE! E-familjsvilla nära grönom-
råde med lekpark och sjön Värmullen. 4 
rum och kök. Två badrum. Pelletskamin. 
Tvättavd. Insynsskyddat uterum. Altan 
under tak i västerläge. Rymligt förråd. 
Lättskött tomt. Bostadshuset är i behov av 
renovering.

Utgångspris: 299 000:- 
Atterbergsvägen - Hagfors

Ytterst charmig arkitektritad villa med 
centralt läge och helt insynsskyddad träd-
gård. 12 rum varav en tillbyggnadsdel om 4 
rum m sep. ingång. Lämplig som lägenhet 
el. kontor. Bergvärme. Fristående garage 
m förråd. Timrad redsk.bod. Boulebana.

Utgångspris:1.650 000:- 
Kvarnströms väg - Hagfors

Välvårdad och trevlig 1-plansvilla med käl-
lare, belägen på hörntomt, gränsande till 
grönområde. 3 rum samt gillestuga. berg-
värme. Carport och garage. Två altaner.

Utgångspris: 795 000:- 

Hara - Ekshärad

Välvårdad och rymlig 1 1/2-plansvilla med lantligt läge, belägen på stor tomt om 
3.344 kvm, med närhet till Klarälven. 5 rum. Balkong i västerläge. Jordvärme. Uthus, 
förrådsbyggnad samt garage.

Utgångspris: 795 000:- 



Hem & InredningHem & InredningTemaTema

STOLT SPONSOR AV  
SÅ MYCKET BÄTTRE

Se alla erbjudanden på elon.se 
eller i din Elon-butik. EKSHÄRAD

Se alla erbjudanden på elon.se
eller i vår butik.

0563-411 00

Ekshärads/Hagfors
Röda korskrets

Vi har många fina 
heminredningssaker

Öppet mån-fre 12-18
Hjärtligt välkomna!

Hagfors 073-022 48 90
Ekshärad 070-733 46 32

NY Gammalt
ANDRAHANDSBUTIK
Skolvägen 12  MUNKFORS

Öppet: 
Onsdagar 

17.00-19.00
Lördagar 

10.00-14.00

För info ring: Sven Gustafsson 070-301 86 38
Mats Hedqvist 070-279 97 72 • Sture Persson 070-537 86 58

Välkommen 

att titta in!
Vi har:
• Möbler • Mattor 
• Husgeråd • Lampor 
• Prydnadssaker • Tavlor 
              m.m.

Välkommen med 
din förfrågan till:
0563-100 80
eller 070-264 80 55

Ny- om- och tillbyggnader, 
renoveringar, tak- och 

fönsterbyten, arbeten vid 
försäkringskador m.m.

BYGGSERVICEi
Geijersholm AB

Rådasjöns
Måleri

Allt inom ut- 
och  invändig 

målning.
Ring för offert!

Tel. 070-939 36 90 / Henrik

Fredrik hade köpt radhus och 
tänkte tapetsera om hallen. Han 
frågade sin granne hur många 
tapetrullar som skulle behövas. 
– Jag köpte tio rullar när jag ta-
petserade om hallen, sa gran-
nen. Efter ett par dagar träffa-
des de igen. 
– Hur gick det med tapetsering-
en, undrade grannen. 
– Bra, men jag fick sju rullar 
över, svarade Fredrik.
– Det fick jag också, sa gran-
nen.

Görsjövägen 2 C, HAGFORS   Tel. 0563-141 60
Varmt välkomna!

Öppet
mån-tis 10-18

ons 15-18
tors-fre 10-18

10% på

LAMP-
SKÄRMAR
Gäller ons-fre 7-9/10

Klarälvsv. 16
0563-401 11

Öppet Må-fr 12-18
lördag 10-13

Nu har höstens vackra 
färger flyttat in i butiken!

MASSOR AV 
NYHETER 

inom både hemtextil 
och garn.

Välkommen in och 
låt dig inspireras!

Ni vet väl att ni också kan köpa POTATIS 
från Leif Sandberg, Näs hos oss



Hem & InredningHem & InredningTemaTema
forts. från fram 

Loppisladan ...
(AME), som driver två olika 
loppisbutiker, bl.a. för arbets-
träning. En i Munkfors Centr-
um och en på Laxholmen. 
AME samarbetar med Daglig 
verksamhet, som Munkfors 
Kommun erbjuder till perso-
ner med funktionsvariationer. 
De arbetar bland mycket annat 
med att tvätta, sortera och le-
verera kläder till Secondhand 
Butiken i Centrum.
Där kan du handla second-
handprylar och samtidigt bi-
dra till en hållbar konsumtion. 
Centrum Butiken har precis 
vad en andrahandsbutik ska 
ha, allt från porslin till mär-
keskläder och skor. Lopp-
marknaden på Laxholmen har 
större prylar - nästan allt utom 
kläder och skor.
För mer info se annons.

En klädd och stoppad sänggavel sätter direkt 
en personlig stil på sovrummet. Det är inte svårt 
att göra en sänggavel själv i exakt de mått man 
önskar. Man kan få skivan tillsågad på byggvaru-
huset, stoppningen tillskuren i konststoppnings-
affären och sedan är det bara att häfta fast på 
baksidan.
Det finns också färdiga sänggavlar att köpa, som 
lätt kläs om i ditt favorittyg.

1. Kapa en MDF skiva i för din säng rätt mått. Mät 
från golvet och sedan hur hög sänggavel du vill 
ha, tänk på att ta i lite på bredden.
2. Klä MDF-skivan med vadd. Antingen ett bil-
ligare täcke, eller lös vadd som kan köpas i en 
tygaffär. Häfta med häftpistol eller limma fast vad-
den på baksidan av sänggaveln.
3. Häfta fast valfritt tyg med en häftpistol på ski-
vans baksida. Tänk på att spänna ordentligt.
4. Lite överkurs, men fullt möjligt är att dekorera 
sänggaveln med knappar. Måtta ut för knapparna 
och markera försiktigt på tyget. Därefter borra 
varsamt ut mindre hål rakt igenom tyg, skum-
gummi och skiva. Montera klädda knappar med 
kraftig tråd och en stoppnål. Fäst knapparna på 
baksidan med en häftpistol eller en annan knapp 
som mothåll.
Om man vill kan man vecka tyget bit för bit mellan 
knapparna för finare effekt.

https://skonahem.com

Så gör du en egen sänggavel (att bygga en sänggavel är lättare än du tror!)

Hitta rätt sänggavel
• Leta på oväntade ställen. Din nya sänggavel kanske är ett järnstaket 
eller en vikvägg.
• Färg– och mönsterkoordinera sänggaveln med tapet, gardiner, över-
kast och mattor, så blir rummet ombonat.
• Packa sänggaveln full med förvaring, i form av en bokhylla eller ett 
skåp.

Olika typer av sänggavlar

Klädd sänggavel med nitar

Sänggavel i form av två patinerade 
trädörrar

Sirlig, modern sänggavel

En variant på 
sänggavel är 
att använda en 
vikvägg som 
placeras bakom 
sängen.



Sågaregatan 9 Munkfors

www.garnwebb.se
Garn tillbehör 
och presenter 

mån - fre 10.00 - 18.00Söt & Flitig 

Har du saker hemma som är för fina för att kastas 
och som någon annan skulle ha glädje av? Kom 
till Loppisladan Laxholmen, vi tar hand om dina 
prylar!  

Här du köpa och skänka saker och möbler. Vi erbjuder hemkörning 
mot en kostnad av 100 kronor inom Munkfors kommun. Har du inte 
möjlighet att själv köra ut det du vill skänka? Ring oss, 0563-54 12 
14, så hämtar vi kostnadsfritt eller efter överenskommelse. 

Öppettider 
Välkommen till oss, vi finns för dig: 
Måndag-torsdag: 08.30-15.30
Fredag: 08.30-14.30
Helger: stängt Munkfors

Ransäter
 Munkfors Kommun

Loppisladan i Munkfors

Vi har en återbrukscontainer 

på återvinningscentralen!

Vi finns på Facebook!

Klarälvsv. 36, EKSHÄRAD
Tel. 0563-404 42 

byggprodukter@telia.com

Gäller vid 
köp av fönster

 inkl. montering

15% 15% 
rabattrabatt

på fönster
Gäller t.o.m. 31 oktober

Hem & InredningHem & InredningTemaTema Hem & InredningHem & InredningTemaTema

Svensktillverkat

Ring för kostnadsfritt hembesök! 
Patrik 0706-40 20 31  |  Robin 0705-77 69 97 

PASSAR ALLA KÖK!  www.norddesign.se

Byt luckor och lådor och få ett nytt 
fräscht kök från

Hösterbjudande:

2.000:- rabatt
per 10.000:- som du beställer för. 

Handtag på köpet! 
Gäller endast vid beställning v. 36-37.

Svensktillverkat

Ring för kostnadsfritt hembesök! 
Patrik 0706-40 20 31  |  Robin 0705-77 69 97 

PASSAR ALLA KÖK!  www.norddesign.se

Byt luckor och lådor och få ett nytt 
fräscht kök från

Hösterbjudande:

2.000:- rabatt
per 10.000:- som du beställer för. 

Handtag på köpet! 
Gäller endast vid beställning v. 36-37.

Byt luckor och lådor och få ett 
nytt fräscht kök från

Svensktillverkat

Ring för kostnadsfritt hembesök!  
Robin 070-577 69 97         Linda 076-160 83 76
PASSAR ALLA KÖK!         www.norddesign.se

Pekås Hagfors: 
Tors 8/10 kl 11-13, kl 15-16.30, 

Fre 9/10 kl 11-13

20%20%  
RABATTRABATT

Gäller endast vid beställning tom 15/10

Höst-Höst-
erbjudande!erbjudande!

Magdalenas 
         Corner

Björnängsv. 10 Hagfors
Tel. 079-349 74 40

Vet ni är många 
som väntat men 
NU FINNS 
HAGFORSLYKTAN HAGFORSLYKTAN 
I LAGER IGEN! 
Del av vinst till-
faller Barncancerfonden i samarbete 
med Majas Cottage. 

Snart öppnar jag upp i nygam-
la lokalen. Önskar er varmt 
välkomna dit. Öppet enl. ök 
men fr o m 24/10 kommer jag 
ha fasta öppettider igen.

Hos mig hittar ni bl a:  Majas Cottage, 
Olsson Jensen, I am Interior, Nicolas 
Vahe, Storefactory, Le Spice, DBKD.



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

FYND & FÖRENINGSNYTTFYND & FÖRENINGSNYTT

Fyll i kupongen på annan plats i tidningen. Skall vara oss tillhanda senast torsdag kl 16.00.

GAMMAL STUGA
Enskild belägen utan bekvämligheter, 
även något förfallen, köpes omgående. 
Allt av intresse inom Munkfors kommun.
Tel. 0563-600 84 säkrast efter 18.00

BY SKYMNÄS FOLKETS HUS
Allhelgonaloppis inomhus fre-lör-sön 
30/10-31/10-1/11. Bordsbest. 070-
6856630. Arbetsinsats krävs. Folkhälso-
myndighetens krav gäller. Begränsat 
antal platser. BSFH.s.
********************************************
HÖÖKENS BTK INFORMERAR
Ingen bordtennis i Hagfors för tillfället. 
Asplundshallen görs om till padelhall. 
Bordtennis finns i vår lokal i Ekshärad 
mån 17.30-21.00, ons 17.00-21.00, 
ungdomsträning tors 17.30-19.30. Start 
8/10. Info Elena 073-0481746, Stefan 
070-6366935.
********************************************
VÄLKOMNA PÅ MUSIKQUIZ
och Kålsoppelunch med tillbehör. Plats: 
Edebäcks Bygdegård, söndag 11/10 kl 
11.00. Pris: 100:-/person. Max 40 per-
soner och anmälan görs senast fredag 
9/10 till: Lilian Fridberg, 070-6573813. 
Alla hälsas välkomna gm Styrelsen 
Edebäcks Bygdegård.
********************************************

UTHYRES MUNKFORS
Ett rum och kök, liten veranda och 
trädgårdstäppa i charmig radhuslänga. 
Lugnt o trevligt område med bra grannar. 
Allt ingår i hyran även hushållsel. Hyra 
4.200 kr. Ej betalningsanmärkningar eller 
rökare inomhus,
Ring 0733-10 01 08 för visning, bilder
********************************************
LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser, 
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo 
Folkets Hus och Park
Tel. 076-763 87 09 Elina
********************************************

PELLETSANLÄGGNING
Komplett. Iwabo Villas, 4.000:-. Fårnät, 
ca 200 m, rullar, 1.000:-
Tel. 070-318 71 51
********************************************
VILL NÅGON HA
en gammal T22 med lastare? Den är 
billig. Den går!
Tel. 070-559 56 14
********************************************
PLASTBÅT OCKELBO
Längd 3,35 m. Bensinmotor Volvo Penta 
39. Elmotor Fladen Marin 38. Paketpris 
7.000:-
Tel. 070-568 09 76
********************************************

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

KÖPES

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES UTHYRES/ÖNSKAS HYRA

PRO EKSHÄRAD
Slutspurt på vår loppis i Gunnerud 41. 
Lör-sön 10.00-16.00 Bjud det ni vill! 
Välkomna! 
********************************************
PRO EKSHÄRAD Höstens aktiviteter: 
Gympa, ons 16.00-17.00. Sy & teknik, 
tors 14.00-16.00. Boule, tis 15.00-17.00. 
Luftgevärsskytte, fre 10.00-12.00. Styr-
keträning, mån och tors 10.00-12.00. Vi 
följer naturligtvis folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Samarr med ABF. Se 
hemsida: pro.se/eksharad.

4 ST DUBBDÄCK
på SAAB fälgar. Continental 195/65R15. 
Så gott som nya. Pris 1.000 kr/st.
Tel. 070-233 86 66

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 

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

SPORTSPORT
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                          Hagfors 

Pensionärsbowling
BK Rullan

Säsongen 2020-2021

RIKSSERIEN

WB’S KLOT

TRÄNING

MATCHER

 7/10 21/10
 4/11 18/11
 2/12 16/12
Damer: 10.00
Herrar: 12.00 + 13.30

 14/10 28/10
 11/11 25/11

9/12
Speltider:

10.00 + 13.30

Måndagar

Onsdagar

"
K

lip
p 

ur
 oc

h 
sp

ar
a!

                                *** ***
Sussi var på väg till doktorn med en flaska med urinprov 

då hon blir stoppad av polisen.
- Är det hembränt? undrar konstapeln.
- Det kan man kanske säga, säger Sussi, vill han se ap-

paraten?
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Melodikrysset v.41 - 10 oktober

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

Postadress:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 41 - 10 oktober

 

Tesnim   Café & Mat
Vårdcentralen Hagfors                    

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

Kyckling  ..................inkl. 33 cl läsk
Kycklingburgare  .......................... 85:-
Kycklingtallrik  ............................. 99:-

Kebab  .......................inkl. 33 cl läsk
Kebabtallrik  ................................. 95:-
Kebabrulle  ................................... 95:-
Kebab i bröd  ................................ 85:-

Falafel  .......................inkl. 33 cl läsk
Falafeltallrik  ................................. 88:-
Falafelrulle  ................................... 88:-
Falafel i bröd  ................................ 88:-

Sallader
Räksallad  ...................................... 75:-
Kycklingsallad .............................. 75:-
Tonfisksallad  ................................ 75:-

Korvmeny
Kokt / Grillad med bröd  .............. 20:-
Kokt / Grillad med strips  ............ 55:-
Tjockkorv med bröd  .................... 35:-
Tjockkorv med strips  .................. 65:-
Tunnbrödsrulle med grillkorv  ..... 65:-

Pommes strips liten  ...................... 25:-
Pommes strips stor  ....................... 35:-

Läsk 33 cl  ...................................... 15:-
Läsk 50 cl  ..................................... 20:-

Öppet 07.30-17.00
Även avhämtning 070-289 61 24

Övriga rätter  ..............inkl. 33 cl läsk
Köttbullar m mos  .......................  78:-
Oxpytt ..........................................  78:-
Rödspätta  ....................................  99:-
Lövbit  ..........................................  99:-
Chicken Nuggets med strips  .......  98:-

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

serveras 07.30-10.00

Investor letar efter 
fastigheter 

(villa och lägenheter)
SNABBT BESLUT

SNABB BETALNING
Kontakta oss 072-5462785

Torsdag 8/10 kl. 10.30-15.00 
BRUNA BÖNOR M FLÄSK

Alt. Löksås 90:-     
HÄMTLÅDOR 80:-

Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Begränsat antal sittplatser

Om du vill komma till oss och äta och 
inte har en lunchtimme att passa, 

kom då gärna före eller efter lunchtid
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET 
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

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?

 RESTAURANG INDIANEN

Vi serverar 
frukostbuffé 65:- 
vard. 8.00-10.00

EKSHÄRAD

LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 90:- 

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

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Alternativa 
rätter finns 
varje dag

Fullst. rättigheter

BUFFÉ & 
A LA CARTE  
öppet 11-15
alla dagar

Ons 7/10  Biff Stroganoff serveras med ris

Tors 8/10 Ärtsoppa alt. pannkakor, sylt, grädde

Fre 9/10 Kycklinglår serveras med klyftpotatis 

och bearnaisesås

Lör 10/10 Pepparstek serveras med potatisgra-

täng och gorgonzolasås

Sön 11/10 Husets köttgryta serveras med potatis

Mån 12/10 Laxgratäng med tomat, örter serveras 

med potatis

Tis 13/10 Stekt rimmat sidfläsk serveras 

 med alt. raggmunk, löksås el. 

 bruna bönor

Ons 14/10  Pannbiff serveras med potatis och 

gräddsås

  0563-406 22

Med res. för ev. ändringar

LOPPIS
Lördag 10/10 10.00-14.00 
på Bruksgatan 5, Munkfors 

vid Forsnässkolan
OBS! Pilat från rondellen 

vid köpcentrat.
Se Munkfors Auktioners 

hemsida:
www.ifkmunkfors.se/auktioner

Byn Halla VVO
MARKKÖTT delas ut 

onsdag 14/10 kl 18.00
Slaktboden

Ej hämtat kött tillfaller jaktlaget.

REALTIDS-
AUKTION

Sön 11/10 med start 
kl 17.00 på nätet

Man kan endast 
buda på nätet

Se villkor, info och annonser på 
www.danielssonsauktioner.se

Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

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

*** ***
- Fröken, fröken, mamma säger att jag ska få en bror, 

skrek lille Per i skolan.
- Så roligt, sa fröken. Men är det inte över två år som din 

far har varit på sjön?
- Jo, skrek Per, men han har ringt flera gånger...!

*** ***
Mamma frågar Lisa:
- Har ni sexualupplysning i 

skolan?
- Nej, vi har lysrör.



CFORCE
625

Slagtåliga handskydd

Vinsch 3000 LBS

Aluminiumfälgar

Individuell hjulupphängning•  30kw/41hk•  

Oljestötdämpare•  4 takt•  

Elektronisk diffspärr (LOCK)•  EPS•  

EFI•  4 vent/cyl•  

Väl avvägd mix av kraft och design i ett nytt chassi 
NYHET! CFORCE 625 är en ny modell från CFMOTO med  
tuff design och massor av förbättringar. Med sin kraftfulla mo-
tor på 580cc, förbättrad fjädring och rejäl markfrigång kommer 
den ge dig en fantastisk upplevelse vare sig det handlar om lek 
eller arbete. Med förbättrad svängradie får du en maskin som 
är otroligt smidig att hantera i terräng.

Nya CFORCE 625 erbjuder en perfekt mix av kraft, design och 
utrustning som får konkurrenterna att blekna. 

Maxeffekt (kw/hk)  30kw/41hk
Bränslesystem   EFI
Tändsystem   ECU
Transmission   CVT
2WD/4WD   2WD/4WD
Servostyrning   Ja
Bromsar fram/bak  Hydraulisk skivbroms
Hjulupphängning   Dubbla A-armar
Stötdämpare   Olje-/gasstötdämpare
Däck fram/bak DXB-D (”)  25x8R12/25x10R12
Fälgar    Aluminium
Instrumentering   LCD

TEKNISK INFORMATION

Färgval:

Pris från

84.900 :- 

270mm markfrigång

Rejäla 
terrängdäck

Sitthöjd (mm)   890
Markfrigång (mm)  270
Hjulbas (mm)   1280/1480
Tjänstevikt (kg)*   470/475
Max lastvikt (kg)*   135/225
Tankvolym (L)   18
Motortyp   1 cyl, 4-takt, 4 vent
Cylindervolym   580 cc
Kylsystem   Vätskekyld
Borrning/slag (mm)  91x89,2  
Kompression   10,7:1
Max vridmoment (nm/rpm) 49/5250

LxBxH (mm)   2035/2235x1180x1220/1390

CFORCE 625 TERRÄNG 

CFORCE 625 TRAKTOR B

MODELLPROGRAM

* Inkl. 75kg förare

EPS

EPS

Traktorreg +4000:-T Lång modell +3000:-L

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

VARMKOMPOSTER, 
och tillbehör från

hemma i lager. 
Vi hjälper er även med 

registrering hos kommunen.

Blomvägen 2
0563-200 30

Gilla oss på

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

Sänk dina 

sophanterings-

kostnader!

Exempel 

Mully, 360 
liter

1.194:-1.194:-
Kolla vår hemsida  www.httab.nu

CFORCE 625 är en helt ny 
modell som erbjuds i kort och 
lång version. Fullutrustad från 
start som vanligt med bland 

annat EPS, alufälgar, dragkrok 
och vinsch.

Möjliga registreringsformer är 
TRAKTOR B eller terrräng.

2020 års stora 2020 års stora NYHETNYHET: : 
CFORCE 625CFORCE 625

Pris från 84.900 SEK 
inkl. moms.

+4000 SEK för TRAKTOR         
+3000 SEK för lång modell

OBS. Begränsad tillgång 
p g a Corona/Covid 19.

Service Robotgräsklippare från 850:-

Även robothotell

072-215 05 66 Johan  

+ montering och resa

Vi jobbar självklart med 
ROT-avdrag

10% 
rabatt

på alla kaminer

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

Första utskriften 190:-
A3 format (utvikt, häftad)

därefter per st 85:-
                               inkl. moms
(Kan även fås med ringbindning 
i överkant A4/A3. Ring för pris.)

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

Juli 2020

Aron
Mirjam

Herman
Hermine

Rosa
Rosita

Ulrika
Ulla

Laila
Ritva

 
Aurora

Eleonora 
EllinorAndré

Andrea
 

Jörgen
ÖrjanKjell

Sara
Fredrik
FritzBruno

 
  

Reinhold
Reine

 

Ragnhild
Ragnvald

 

Folke
Kronprinsessans
födelsedag

 
 

Joel
Judit

 

Margareta
Greta

Johanna Magdalena
Madeleine

Emma Kristina 
Kerstin

Jakob Jesper

Helena
ElinAlgot

 

Olof
Botvid
SevedMarta

Klas
Esaias 

Jessika
 
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

27

28

29

30

31

32

 29 30 1 2 3 4 5  

 6 7 8 9 10 11 12  

 13 14 15 16 17 18 19  

 20 21 22 23 24 25 26  

 27 28 29 30 31 1 2  

 3 4 5 6 7 8 9  

  

Titta in på vår hemsida   www.veckobladet.se
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