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Härliga

höstlov!

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Företaget Janssons Möbler startades i 
Edebäck av Anders Jansson. Idag ägs det 
av Pär och Ylva J Säfström. Ylvas farfars-
far var Anders Jansson. Han hade åtta 
barn tillsammans med sin fru Elin. Ge-
nom att starta olika verksamheter som 
snickeri, polerarverkstad och tapetse-
rarverkstad skapade han många arbets-
tillfällen. I slutet av 1920-talet startade 
han Nya Hotellet och ett par år senare 
öppnade Janssons Möbler i det hus där 
det ligger idag,  förutom möbelaffär var 
det också begravningsbyrå i samma fast-
ighet.
Ylvas far Lars  och hennes farbröder Bo 
och Jan drev sedan företaget tillsam-
mans under lång tid. Idag finns tyvärr 
ingen av dem kvar och för 17 år sedan tog 
Ylva och hennes make Pär över rörelsen. Det 
fortsätter att engagera släkten genom att deras 
barn Felicia och Gabriel hjälper till på lediga 

Janssons Möbler fyller 110 år

stunder. Felicia genom att ta företaget in i den 
digitala världen och Gabriel genom att bygga 
om och göra nya fräscha lokaler. Unikt är tro-
tjänaren Astrid Ström som har arbetat i före-
taget i 60 år.

Företaget har också idag bra medarbe-
tare i Carin och Robert. Genom deras 
kunnande och engagemang är det ett 
ärorikt familjeföretag som driver sin 
rörelse genom att erbjuda service, kun-
nande och ett personligt bemötande. 
Genom att vara medlemmar i möbel-
kedjan Möbelmästarna samarbetar 
man med 30 butiker runt om i landet. 
Butikens yta är 1300 kvadratmeter som 
ofta ändras för att kunna exponera 
sortimentet så att kunderna får egna 
ideér och inspireras. Fortfarande efter 
110 år har Janssons Möbler ett brett 
sortiment av möbler, mattor, tavlor, 
armaturer, ljuslyktor, leksaker, kuddar, 
nallar och gourmeartiklar. Genom en 

trogen kundkrets kan man idag hjälpa till att 
fylla hem med gedigna möbler och accessoa-
rer nästan på samma sätt som man gjorde på 
1920-talet.

www.autoexperten.se

KOMPLETT BILHJÄLP
� Vi säljer, byter och förvarar däck
� Service och reparation av alla bilmärken
� 1 års assistansförsäkring ingår vid service
� Räntefri delbetalning
� Försäljning av reservdelar
� Hämtar och lämnar din bil vid behov
� Besiktning och ombesiktning
� Kostnadsfri lånebil upp till 2 dagar

Välkommen till oss!
AUTOEXPERTEN I HAGFORS
Uvedsvägen 9, Hagfors, 
Tel. 0563-618 00 • Info@ewj.nu

Dela upp betalningen 
i upp till 24 månader 
utan ränta och årsavgift!



Minns ni 60-talet?
Andreas Jonsson & Peter Wanngren 
bjuder på en kväll i 60-tals anda!

Forshaga kyrka max 40 besökare
WWW.FACEBOOK.SE/FORSHAGAMUNKFORSFORSAMLING

KONSERTEN 
SÄNDS LIVE PÅ 

FACEBOOK!

FRI 
ENTRÉ!

MÅNADENS KONSERT 
SÖNDAG 25 OKTOBER KL. 18.00

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

Gäller 22/10-28/10

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

MUNKFORS KYRKA 
To 14.30 Aftakaffe. Församlings-
hemmet. Sö 11 Gudstjänst. Mats 
Johansson Flygg. Livesänds. Ti 10 
Möracafé. Önskesånger med David 
& Sara Åström. 

NEDRE ULLERUDS KYRKA
Sö 11 Gudstjänst. Anne-Sophie 
Flygg. Barn- & juniorkör.  

DEJE FÖRSAMLINGSHEM 
To 10 Förmiddagsfika. 

FORSHAGA KYRKA 
Sö 18 Månadens konsert. Andreas 
Jonsson & Peter Wanngren bjuder 
på 60-tals musik. Mats Johansson 
Flygg. Livesänds. Må 13 Yin yoga. 
Församlingshemmet. 14.15 Med-
itation. Församlingshemmet. Ti 
9:30 Frukostklubb. Per Mathisen 
underhåller. On 18:30 Yin yoga. 
Församlingshemmet. 19:45 Medi-
tation. Församlingshemmet.

ALLHELGONA
Se annons eller hemsida för info.

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

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

HAGFORS PASTORAT
Hagfors kyrka
Sön 25/10 kl 11.00 Gudstjänst Bo-Göran Boström och Eva-Lotta K 
Bäcker.
Sunnemo kyrka
Sön 25/10 kl 16.00 Gudstjänst Bo-Göran Boström och Eva-Lotta K 
Bäcker.

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 25/10 kl 11.00 Gudstjänst Lars-Peter Hjärpe.

Sön 25 okt kl 16.00
Equmenisk gudstjänst 

Monika Drewes
Sång och musik!

Servering!
Vi är i stora salen och håller 

avstånd, allt enligt 
rekommendationerna.
OBS! Det är kl 16.00!

Välkommen om du är frisk!

VÄLKOMNA!    Veckobladet Textåbild

Öppettider: 

mån 8-12, tis & ons 
8-14

tors 8-16, fre 8-14

ANNONSSTOPP 
TORSDAG 
KL 16.00 www.hopp.org Tel: 08-6440359 jour@hopp.org

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

AA-MÖTEN 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

Kvinnojouren 
Duvkullan

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

  

Gräs Missionshus
Sön 25/10 kl 11.00 Gudstjänst i 
missionshuset  med Josef Sjöberg.
Sön 25/10 kl 12.00 Församlings-
möte ang. anställning av pastor.

Jesus sa: Jag är den gode herden. 
Den gode herden ger sitt liv för fåren.

Joh 10:11

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Tors 22/10 kl 18.00 Torsdagsträff, 
film och samtal med Josef Sjöberg 
och Billy Blomkvist. Välkomna!

Munkfors 
Sön 25/10 kl 15.00 Gudstjänst 
i Kvarnen Josef Sjöberg.  Extra 
Församlingsmöte efter gudstjäns-
ten. Ärende 1: Pastorsfrågan, 2: 
Ny lokal i Munkfors.
Ons 28/10 kl 19.00 Bön hos 
Solveig.

Mån 26/10 kl 19.30 Stugmöte i missionshuset med Josef Sjöberg.



Köpmang. 7   0563-102 53

Janssons Möbler110 år
Det ska vi fira!

Lördag bjuder vi på 
smakprov 
från vår 

”gourméhylla”

Tipspromenad i butiken

Fredag 23 oktober kl 10-19
Lördag 24 oktober kl 10-16

Presenter till alla barn 
Endast lördag (så långt lagret räcker)

Passa på att besöka våra nya fina säng- och köksavdelningar

Räntefri avbetalning 
12 månader utan avgifter.

Mattor

20%
Lampor

20%

Kids 
Koncept

20%

Säng Björkö
13.990:- (22.088:-)

inkl. bäddmadrass, gavel och ben

Hörnsoffa PAUS, byggbar
19.790:- (21.990:-)

Vi lottar ut 
3 smaskiga 
gourmet-

korgar

Erbjudande från
tisdag 20/10 - måndag 26/10

Jensen Ambassadör 
24.990:- 
(39.680:-)
exkl. gavel



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 

BEGRAVNINGSBYRÅ EFTR.

ERIKSSONS
H A G F O R S

KÖ

PMANGATAN

Nº6

Olle Thyr
Kundrådgivare

Köpmangatan 6, Hagfors | 0563-258 00
www.erikssonsbegravningsbyra.se

Vår erfarenhet och kunskap
är din trygghet

Varje människa är unik. Låt det synas i ert 
sista avsked. Vi på Erikssons Begravningsbyrå  
hjälper till i alla steg att utforma en vacker 

begravning, precis som ni vill ha den. 
 

Välkommen in så berättar vi mer.

Ellinor Östlund
Kundrådgivare

Ta chansen att synas på vår framsidaFörst till 
kvarn...

Tel 0563-616 66 • info@veckobladet.se

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Allhelgona helgen
i Ekshärads kyrka

I år kommer vi att minnas våra saknade närstående 
på ett annorlunda sätt. Normalt brukar vi vara 

ca. 300 personer som samlas till minnes-
gudstjänst på lördagskvällen i vår kyrka. 

Det kan vi inte göra detta år på grund av Corona.

Istället för en enda minnesgudstjänst kommer vi att 
genomföra flera korta minnesandakter där vi läser upp 

de avlidnas namn sedan förra Alla Helgons dag.

Minnesandakterna startar varje hel och halv-
timme från och med kl.16:00 lördag 31 oktober. 

Dvs. kl.16, 16:30, 17, 17:30 samt 18:00.
Vi gör detta för att så många som möjligt ska beredas 

möjlighet att närvara vid någon av dessa andakter efter-
som vi inte får vara fler än 50 personer vid varje tillfälle. 

Skulle du/ni komma tex. kl.17 och det redan är 
50 personer samlade är det ”fullsatt.” 

Då är du/ni istället varmt välkomna kl.17:30. 
Medan du i så fall väntar, gå gärna ett 

varv på vår fina kyrkogård. 

Vår förhoppning är att detta trots 
omständigheterna ska bli bra. 

På söndag 1 november firar vi som vanligt gudstjänst kl.11. 

Varmt välkommen 
    till din kyrka.



www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Öppen kyrka
Kyrkorna är öppna för ljuständning 
och musikstunder. Utomhus serveras en 
enkel kopp kaffe och personal finns 
tillgängliga på kyrkogården för ett 
värmande samtal.

Ons 28/10, tors 29/10 & fre 30/10
Samtliga fem kyrkor är öppna kl. 13-19
Musikstund kl. 14, 16 och 18 

Minnesgudstjänst
Välkommen till minnesgudstjänst i 
kyrkan eller se den digitalt på hemsidan.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Alla helgons dag, lör 31/10
Munkfors kyrka kl. 15, 17 och 19
Ransäters kyrka kl. 13 och 15
Övre Ulleruds kyrka kl. 17 och 19
Nedre Ulleruds kyrka kl. 15, 17 och 19
Forshaga kyrka kl. 15, 17 och 19

Se hemsidan för medverkande.

Håll dig alltid
uppdaterad med 
appen Kyrkguiden!

Erbjudande om samtal
Om du tillhör en riskgrupp och inte 
kan komma till kyrkan erbjuder vi 
ett telefonsamtal med en präst eller 
diakon från församlingen. Anmäl ditt 
intresse till församlingsexpeditionen, 
054- 87 55 00.

Covid-19
Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Tänk på att hålla 
avstånd till varandra och var noga 
med handhygien. Vi ber dig som 
har förkylningssymptom att stanna 
hemma. 

Allhelgona

Välkommen till kyrkan 
och kyrkogården 
i allhelgonatid!

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, HAGFORS   
0563-616 66     info@veckobladet.se

Juli 2021
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KOMPLETT 
BILHJÄLP

CW`S BILSERVICE AB
Rådavägen 26, Råda • 0563-605 11

• Vi säljer, byter och förvarar däck
• Service och reparation av alla bilmärken
• Gratis lånebil och fasta priser
• 12 månaders assistans ingår vid service
• Delbetalning räntefritt
• Försäljning av reservdelar
• Hämtar och lämnar din bil vid behov
• Besiktigar och ombesiktigar

KOMPLETT 
BILHJÄLP

CW`S BILSERVICE AB
Rådavägen 26, Råda • 0563-605 11

• Vi säljer, byter och förvarar däck
• Service och reparation av alla bilmärken
• Gratis lånebil och fasta priser
• 12 månaders assistans ingår vid service
• Delbetalning räntefritt
• Försäljning av reservdelar
• Hämtar och lämnar din bil vid behov
• Besiktigar och ombesiktigar



KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträder måndag 26 oktober kl.19.00 

i aulan i Älvstranden Bildningscentrum.  

Ärendelista finns på hagfors.se/kommunfullmaktige 

Mötet är öppet för allmänheten.

Varmt välkommen! 
Ordföranden

1 2 3 4

5

6 7

8

9 10

11

Melodikrysset v.43 - 24 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. 43 - 24 oktober

Het rökig älggryta

Ingredienser
4 portion

800 g Älgkött
1 kg blandade rotfrukter, till exempel morötter, palster-
nacka, rotselleri och kålrot
3 st Vitlöksklyftor
2 st gula lökar
3 msk Viltfond koncentrerad
2 msk tomatpuré
1 msk kummin
2 msk Rökigt paprikapulver
1 röd chilifrukt
1 kallt vatten
1 Bit färsk pepparrot
2 st äpplen

Så här gör du
Skala och dela rotfrukterna. Dela älgköttet i 1cm stora bitar. 
Skala och hacka löken. Pressa vitlöken. Stek lök och vitlök 
med paprika pulvret och stött kummin i några minuter. Till-
sätt kött och bryn hårt. Tillsätt vattnet, fonden och tomatpu-
rén och rotfrukter. Koka upp och sjud i ca 1,5 h. De sista 10 
min tillsätt tärnat äpple. Servera med färskriven pepparrot.

Källa: mittkok

Har du presentenHar du presenten
      till far?      till far?

Tel. 0563-616 66
Fax 0563-109 79

info@veckobladet.se

Glöm inte annonsera införGlöm inte annonsera inför
FARS DAG 8 novFARS DAG 8 nov

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

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!

Lars-Ove 
är en av 

våra 
trogna

utdelare



Snickarevägen 7 Ekshärad Tel. 0563-400 05, 070-674 04 48Snickarevägen 7 Ekshärad Tel. 0563-400 05, 070-674 04 48
Öppettider: Vardagar 7-17Öppettider: Vardagar 7-17

Lämna gärna 
Lämna gärna 

dina däck dina däck 
på vårt på vårt 

DÄCKHOTELLDÄCKHOTELL

VINTERDÄCK!!!VINTERDÄCK!!!
DAGS FÖR
DAGS FÖR

Avbetala räntefritt 
upp till 6 månader med 

Däckteam-kortet

VINTERDÄCK
När det är eller befaras bli vinterväglag behöver vi i 
Sverige använda vinterdäck. Här följer lite info.

Vinterdäck 1 december–31 mars
Ditt fordon ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning 
från 1 december–31 mars om det är vinterväglag. Kra-
ven gäller såväl tunga som lätta fordon och avser även 
utlandsregistrerade fordon. Vinterdäck kan vara dub-
bade eller dubbfria. Exempel på likvärdig utrustning är 
snökedjor eller sandspridare.

Definitionen av vinterväglag
Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller 
frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det rå-
der vinterväglag på platsen där du befinner dig.

Dubbdäck 1 oktober–15 april
Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 
oktober–15 april. Om det är eller befaras bli vinterväg-
lag får du använda dubbdäck även annan tid.

Om bilar med en totalvikt upp till 3500kg har dubbdäck 
måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha 
dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordo-
net är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen 
odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade 
eller odubbade vinterdäck. Det får inte finnas både 
dubbade och odubbade däck på fordonet.

Mönsterdjupet för vinterdäck på dessa fordon ska vara 
minst 3 millimeter.

www.transportstyrelsen.se/vinterdack
Klarälvsvägen 21, Ekshärad  0563-412 40, 070-685 60 85

ICEBUG EVENT!
ONSDAG 28/10 KL 10.00-18.00
Leverantör finns på plats hela dagen!

Rabatten gäller även på www.enghssport.se

Skorna håller 

dig stående 

i vinter

Kom och testa VÄRLDENS bästa 
grepp & få proffshjälp av Steven

15%  på alla Icebug skor

Extraöppet 
mellan 9-10 för 
alla i riskgrupp

Utlottning
av ett par

Icebug skor!



HÄRLIGA HÄRLIGA 
HÖSTLOV!HÖSTLOV!

Måndag 26 Oktober

0900 – 1100 med klubba och puck/boll
1115 – 1315 0-12 år med klubba och puck/boll 
1330 – 1530 utan klubba och puck/boll

Tisdag 27 Oktober

0900 – 1100 utan klubba och puck/boll
1115 – 1315 0 –12 år med klubba och puck/boll 
1330 – 1530 med klubba och puck/boll

Onsdag 28 Oktober

0900 – 1100 med klubba och puck/boll
1115 – 1315 0 –12 år med klubba och puck/boll 
1330 – 1530 utan klubba och puck/boll

Torsdag 29 Oktober

0900 – 1100 utan klubba och puck/boll
1115 – 1315 0 –12 år med klubba och puck/boll
1330 – 1430 med klubba och puck/boll  

Fredag 30 Oktober

1000 – 1200 med klubba och puck/boll
1215 – 1415 utan klubba och puck/boll 

Övriga tider 
För tider på vardagar efter 16.00 samt lördag 
och söndag, se VIKING HCs webbplats:
www.vikinghc.se. 

 
Har du frågor?
Ring till Valhall, 070- 603 49 14. 

hagfors.se

ISTIDER FÖR 
ALLMÄNHETEN 

HÖSTLOVET 2020
PÅ VALHALL

MUSTIG VEGETARISK 
HÖSTGRYTA MED SVAMP 

OCH LINSER
Älskar du peppar är det här en dröm. Den här höstiga 
grytan har smak av både grön-, rosé- och svartpeppar. 
Den går supersnabbt att slänga ihop med färdigkokta 
linser.

300 g blandad svamp, skivad
1 gul lök, finhackad
1 vitlöksklyfta, pressad
3,5 dl naturell yoghurt, tex soja- eller havre yoghurt
1,5 dl vatten
1 msk ljus sojasås
1 msk flytande svampfond eller grönsaksfond
1 tsk mortlad torkad grönpeppar
1 tsk mortlad rosépeppar
1 tsk hel mortlad svartpeppar
ca 6 dl kokta gröna linser (3 förpackningar)
salt

1. Fräs svampen i lite olja tills den har släppt sin vätska 
och fått lite färg.
2. Vänd ner gul lök och vitlök och låt fräsa med tills 
den mjuknar.
3. Rör ner yoghurt, vatten, sojasås, fond, grönpeppar, 
rosépeppar och svartpeppar. Koka upp och låt puttra 
på i några minuter.
4. Rör ner sköljda linser. Smaka av med salt.
5. Servera med pressad potatis, kokt ris eller pasta.

www.vegomagasinet.se



HÖSTLOVSAKTIVITETER

PÅ HAGFORS BIBLIOTEK

PÅ KYRKHEDENS BIBLIOTEK MED KULTURSKOLAN
Måndag 26 oktober 14.00-15.30
Pyssel med spöktema och sagoläsning på svenska 
och arabiska.

Tisdag 27 oktober 14.00-16.00
Pyssel med spöktema och sagoläsning på svenska 
och arabiska.

Onsdag 28 oktober 14.00-15.00
Teater ”Att fånga en Tiger” med Jäders teater

Fri entré till teatern men begränsat antal platser. 
Boka din plats på Hagfors bibliotek!

En varm och humoristisk berättelse om 
en fantasiresa till djungeln, skogen, 
öknen och havet. Föreställningen bygger 
på Martin Widmarks bok med samma 
namn. Rekommenderas för ålder 3-9 år.

Tisdag 27 oktober 13.00-16.00
Prova på musikinspelning. Skriver du musik, spelar 
musik, kanske vill börja skriva musik eller bara har 
ett intresse för inspelning av musik och ljud? 
Kom och testa på nya fritidsgården. ETER

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

För högstadiet
Onsdag 28 oktober 18.00

Musikquiz med kulturskolan. Vi bjuder på fika. 

Från mellanstadiet och uppåt
Torsdag 29 oktober 18.00

Spökvandring på nya fritidsgården. Vi bjuder på fika.

Alla aktiviteter med kulturskolan är i fritids-
gårdens nya lokaler på Dalavägen 14 i Hagfors. 

Utställning hela veckan på nya fritidsgården med 
bilder av Fredrik Larsson, konstnär från Hagfors.

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



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:- 



SÄNKT PRIS 
PÅ TUSENTALS VAROR

Kom in och upptäck själv hur mycket billigare du 
handlar från och med nu. Varmt välkommen!

2
CV_v36_Storfors_s1-8_sid 2

Pri� ärd � tglädje i Hag� rs!

Öppet mån-lör 8-21 sön 10-21

SÄNKT

TUSENTALS

I HAGFORS!
VAROR

PRIS PÅ

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.
över Munkfors- och Hagfors kommuner med 
Ekshärad, Stöllet, Likenäs och Lesjöfors.

Radannons 60:-
Tummen upp 60:-
Grattis 100:-

Mottages ej per telefon.
Endast kontantbetalning, eller via plusgiro 

eller Swish nr 1230489690.
Skall vara oss tillhanda senast 
torsdag kl 16.00 veckan före.

PRIVATANNONSER



SPORT • SPORT • SPORT • SPORTSPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Ishockey
Tre träningsmatcher avkla-
rade
IFK Munkfors har hittills spelat tre trä-
ningsmatcher av dom fyra som finns 
inplanerade inför seriestarten som går av 
stapeln i november och där IFK gästar 
Filipstad.
Träningsmatcherna består av två dub-
belmöten där motståndet varit Kils AIK 
Hockey och Orsa Hockey (Dalarna).
Kils AIK-IFK Munkfors 5-2
(0-2, 1-0, 4-0)
IFK Munkfors-Kils AIK 3-4
(1-0, 0-0, 2-4)
Förlust med 3-4 mot Kils AIK Ishockey 
i onsdags. Våra mål av ”Gus”, Chragin-
Hansson och Skogland. Vi för spelet och 
vinner skotten med 43-29, men är inte 
tillräckligt effektiva. Kil gör två PP-mål när 
vi drar på oss utvisningar i sista perioden. 

Nya tag borta mot Orsa Hockey. Tufft 
motstånd som vann sin division 2-serie 
förra säsongen. Heja IFK!
Orsa Hockey-IFK Munkfors 5-4 
efter straffar

Mål IFK: Jonas Johannesson 2, Se-
bastian Ström & David Henriksson. 

Tidigt i förmiddags åkte laget upp 
mot Dalarna för att spela träningsmatch 
mot laget som man aldrig fick chansen 
att möta i fjolårets kval till hockeyettan 
nämligen Orsa Hockey. En match som vi-
sade sig skulle bli jämn och matchen fick 
också avgöras på straffar där Orsa drog 
längsta strået. Periodsiffrorna skvallrar 
likaså om en jämn match då dessa 
slutade 0-2 , 2-2, 2-0 under ordinarie tid. 

Tränare Olof Nilsson är nöjd över 
insatsen mot Orsa! 

- Vi möter ett riktigt bra lag idag så jag 
tycker nog att vi gör en klart godkänd 
match här uppe säger Nilsson som nu 
har en returmatch mot dalalaget att se 

Nu drar vi igång barn &ungdomsträningen inför skidsäsongen! 
Vi träffas vid skidstugan måndagar kl 18.00.

Alla barn, ungdomar och föräldrar är välkomna att delta. 
Kolla in vår FB-sida (Hagfors SF) för info, 

löpande uppdateringar m.m.
Är det något ni funderar över så hör gärna av er till 
Helen 072-523 06 26 eller Fredrik 070-191 12 82.

Välkomna!

HAGFORS SKIDFÖRENINGS
BARMARKSTRÄNING!

fram emot, då på hemmais i Munkfors 
Arena. 

Kimmy Skogland till Munk-
fors!

Han har gjort nio säsonger, 298 
matcher och 208 poäng i Hockeyettan. 
Nu ansluter den 28-årige centern Kimmy 
Skogland till IFK Munkfors!

Munkfors kan presentera ett meriterat 
tillskott till spelartruppen. Kimmy Skog-
land väljer spel i IFK-tröjan säsongen 
20/21.

- Det passar passar mig väldigt bra att 
spela i division 2 med Munkfors eftersom 
jag har familj där hemma. Jag vill bidra 
med lite offensiv kraft och producera 
lite poäng. Har ju även lite rutin som jag 
kan bidra med, säger Skogland ödmjukt.

Han tror på ännu framgångsrik säsong 
för sin nya klubb.

- Våra chanser ser bra ut. Vi har ett 
väldigt slagkraftigt lag, så det blir nog 
en rolig säsong. Vi får hoppas att det 
får komma lite publik på matcherna så 
småningom.

IFK-tränaren Olof Nilsson gläds åt 
tillskottet.

- En klasspelare. Kommer höja vårt 
lag i alla spelformer, men mest i det 
offensiva spelet. En riktig vinnarskalle 
dessutom. Jag är mycket nöjd med att 
Kimmy ansluter, säger Nilsson.

Kimmy Skogland har Nor som mo-
derklubb. På juniornivå representerade 
han Färjestad och noterades för totalt 79 
(31+48) poäng på 83 matcher i J18 och 
J20. Han fick även chansen i juniorlands-
laget (U17 och U18) och noterades för 4 
(1+3) poäng på 9 landskamper.

På seniornivå har det blivit nio säsong-
er i Hockeyettan - en i Skåre, en i Mjölby 
och sedan sju i Forshaga. Totalt har han 
noterats för 208 (52+156) poäng och 510 
(!) utvisningsminuter på 298 matcher.

Munkfors har tidigare värvat Rasmus 
Nilsson från Kil, Ivan Jakubik från MSK 
Ziar, Niclas Edman från Forshaga, 
Sebastian Ström, Lucas Berg, Samuel 
Persson och Victor Augustsson från 
Viking.

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

Tillfälligt parti!

Kopieringspapper 
80 g A4

Kartong 200:- inkl moms
(160:- + moms)

(Priset gäller endast hel kartong)

Gäller så långt lagret räcker

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



Mejla gärna frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se

Fiskarhedens Trävaru AB   |   0280-59 30 00   |   fiskarheden.se

NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

Sune 93, skogsveteran 
som barnboksdebuterar
Skogen har varit både levebröd och intresse för Sune 
Ellström, 93 år, som för dagen sitter och skogsplanerar 
tillsammans med Hans Karlsson från Fiskarheden. 
 – Skogarna ska skötas, och det är viktigt att förbereda 
för kommande generationer, säger Sune som har fyra 
döttrar och många barnbarn spridda över landet. 
 Sin skogliga bana började Sune som 13-årig kolveds-
huggare. Han har sedan haft många roller inom skogs-
näringen och slutade karriären som förvaltare på Södra 
Venjans Besparingsskog. 
 Vid sidan om skogsintresset har Sune alltid diktat och 
skrivit, och nu har han debuterat som barnboksförfattare 
med boken Grissagan – en av många muntliga sagor han 
brukade berätta när barnen var små. Ytterligare två 
barnböcker finns nedtecknade och ligger färdiga för 
publicering. 
 Sune har dessutom gjort flera diktsamlingar och 
medverkar i en podd om skogsbrukets historia.

Läs hela texten på fiskarheden.se/nyheter-blogg

Sune Ellström och Hans Karlsson går igenom hur skogen ska skötas den 
närmaste tiden. I förgrunden syns Sunes barnbok Grissagan.

Lättmetallfälgar  
Prisex. 15¨

från 745:-/st
(Monteringskostnad tillkommer)

Dags att se överDags att se över
VINTERDÄCKENVINTERDÄCKEN!!

Delbetala avgifts- 
och räntefritt 

upp till 
6 månader

RÄTT LOGO

Molkers
däck ab

Hagfors 0563-109 55



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.

PRO EKSHÄRAD
Friluftsdag onsdag 21/10 kl 14.00. Vi 
samlas vid skidstadion på Kyrkheden. 
De som kan och vill, tar en promenad. Vi 
bjuder på korv, dricka o kaffe. Välkomna!

UTHYRES MUNKFORS Charmig nyren. 
stor lgh uthyres. Öppen plan, nytt kök/
vard.rum, samt ytterligare 3 rum, ve-
randa o liten trädg. Lugnt o trevligt omr. 
Hyra 6.500 kr. Alla kostn. ingår i hyran 
även hush.el. Inte bet.anm. el. rökare 
inomhus. Ring 0733-10 01 08 för bilder, 
visning eller mer info
********************************************LÄGENHET SÄLJES 2:a på Troilig. 5, 

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

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

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
********************************************

LÄGENHET SÄLJES HAGFORS Fin 
2:a (57 kvm) på Storg 10B, 2:a vån. m 
balkong. Djur o rökfri. Stort vindsförråd 
finns för bra förv. Hyra 4.035:-/mån, 
Telia fiber 100/100 mbit ingår. Lhg säljes 
möbl. el. omöbl. Pris omöbl. 25.000:-, 
möbl.30.000:-. Inflyttn. omg. el. enl. ök.
Tel. 070-362 44 25 

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

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

Vi gratulerarVi gratulerar

EMIL BJÖRLING
En stor grattiskram 
till vår solstråle Emil 
Björling som fyller 2 
år den 22/10 önskar 
mormor o morfar, 
moster o Mikael. PS. 
Grattis även till pappa 
Kim som har födelse-
dag 23/10.

HELMER
LETHENSTRÖM 
MÄKINEN
fyller sitt livs första 
år den 25/10. Helmer 
passar på att gratulera 
sin morfar som fyller 
jämna år den 6/11. 
Pussar och kramar, mamma och pappa.

GRY FORSDAHL
25 oktober fyller vår 
spralliga hästtjej, 
Gry Forsdahl, 7 år. 
Hoppas på mycke 
chokladtårta och pre-
senter. Grattis från 
mamma, pappa, Nova 
o Skrållan. Det hörs även hurrarop från 
mormor o morfar, kusiner och alla 
andra i familjen Y.

#

Text: (Högst 15 ord)  ..........................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Från:  ..................................................................................................................

  Insänt av: ............................................................... Tel:  ................................

Senast torsdag 29/10 vill vi ha din hälsning! Publiceras i VB 4/11 v 45.

Sänd en hälsning på Fars dag!Sänd en hälsning på Fars dag! Skicka in kupongen 
tillsammans med en 
femtiolapp (50:-)  till 
Veckobladet, Görsjöv. 2 C, 
683 33 Hagfors. 
Eller lämna in direkt hos oss 
(bredvid Norab, ingång gavel mot 
Molkers)

Eller maila till 
info@veckobladet.se och 
betala via Swish 1230489690
OBS! Ingen hälsning i 
Swishmeddelandet. 
Endast avsändare!

*** ***
Evert hade ett allvarligt samtal 

med sin son.
- Du ska alltid berätta sanning-

en, sa han. Även om du måste 
ljuga lite...



REALTIDS-
AUKTION

Sön 25/10 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

070-336 33 31  Dalbråtsv. 12

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

Öppet: 
mån-tors 10-18 

lunch 12.30-13.30

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

Torsdag 22/10 kl. 10.30-15.00 
RÅRAKOR MED FLÄSK 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!

ÅRSMÖTE
Hagfors 

Husvagnsförening 
på Hotell Monica

 Söndag 8 nov kl 14.00
VÄLKOMNA!

Läs mer och ansök senast den 25 oktober på
 hagfors.se/jobbahososs

Hagfors Airport söker 
Teknikansvarig

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

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

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten

Hushållsnära tjänster

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?

Fredag 23/10 
kl 14.00-16.00

signerar Sven-Erik Karlsson 
sin bok

 ÖRNÖGON
En historia om en skogsby 

i förvandling

Välkommen till Hagfors Pappershandel
Vi bjuder på kaffe med tilltugg

En signerad bok kommer lottas ut på butikens Facebooksida

7 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  0563-406 22

Med res. för ev. ändringar

Ons 21/10  Viltskavsgryta serveras med potatis 

och gelé

Tors 22/10 Dillkött serveras med potatis

Fre 23/10 Oxrullader serveras med potatisgra-

täng

Lör 24/10 Kassler och broccoligratäng serveras 

med ris

Sön 25/10 Krämig fläskfilégryta serveras med 

bandspagetti

Mån 26/10 Rödspätta med mos och remouladsås

Tis 27/10 Stekt rimmat sidfläsk serveras 

 med alt. raggmunk, löksås el. 

 bruna bönor

Ons 28/10  Köttgryta med potatis och ris

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

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

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!

Lars-Ove 
är en av 

våra 
trogna

utdelare Tidningen som ligger 

kvar på bordet 
hela veckan!



FÖR DIG SOM VILL LEVA HÅLLBART
Med våra intelligenta värmepumpar skapar du ett behagligt inomhusklimat Med våra intelligenta värmepumpar skapar du ett behagligt inomhusklimat 
och en bättre miljö för framtida generationer.och en bättre miljö för framtida generationer.

VI KAN HJÄLPA DIG MED DITT SMARTA UTBYTE ELLER DIN SMARTA VI KAN HJÄLPA DIG MED DITT SMARTA UTBYTE ELLER DIN SMARTA 
NYINSTALLATION. VI INSTALLERAR OCH SERVAR NIBE VÄRMEPUMPAR.NYINSTALLATION. VI INSTALLERAR OCH SERVAR NIBE VÄRMEPUMPAR.

NIBE.SENIBE.SEIT’S IN OUR NATUREIT’S IN OUR NATURE

www.ascy.se Andreas 070 - 66 50 520 Andreas 070 - 66 50 520 || Conny 073 - 81 67 221 Conny 073 - 81 67 221

UTHYRES!
LOKAL

VILL DU
MED OSS?
BLI GRANNE

Här har du möjlighet att etablera dig 
mitt i centrala Hagfors. Stor lokal intill 
Coop på markplan. Total yta: 345 m² 
 Kontakta: 
Linn Martin Carlsson, Coop Värmland 
0727-340602 
linn.martin.carlsson@coopvarmland.se
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