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”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen

Gilla oss på

Välkomna till oss!SUNNE Långgatan 9 
0565 - 125 80
Mån-Fre 8.00-18.00
Lör 9.00-13.00

MUNKFORS Munkerudsvägen 30 
0563 - 125 60
Mån-Fre 8.00-18.00
Lör 9.00-13.00

HAGFORS Uvedsvägen 7 
0563 - 125 70
Mån-Fre 7.00-16.00
meca.se

Stort utbud av 

startbatterier

LM Bil AB
Din kvalitetsleverantör av bildelar & tillbehör

Stort utbud 

av LED-ramper
Handlampa COB LED 

Slimmodell ProMeister Pannlampa 

          COB LED 

          ProMeister 

Lysande erbjudanden i höstmörkret!

374:-

450:-

Anrik klädaffär lever vidare i Hagfors
I år firar Norbergs Kläder hela 85 år! En av få butiker i Hagfors som är så gammal 
och dessutom ligger kvar på samma adress och samma lokal på Kyrkogatan.
 

1935 startade Elias Norberg fir-
man. Det hade börjat bli serietill-
verkning på kläder och affärerna 
blev ett komplement till dåtidens 
skrädderier och klädutbudet blev 
större. Några fritidskläder i da-
gens mening fanns inte, utan det 
var kostymer som gällde när inte 
arbetskläderna var på. En kostym 
i 100% ull kostade 1935 endast 65 
kronor. Klädförsäljningen rullade 
på och sortimentet utvidgades. 
En trogen kundkrets på bruket 
och de som bodde på småorterna 
runtomkring köpte sina kläder i 
Hagfors. 

Bert Norberg, son till Elias berät-
tar: 
– Jag började i 5-årsåldern i pap-
pas affär som springpojke med att 
köra paket på min lilla trehjuling 
till godsmagasinet som senare 
kördes med buss till orterna runt 
Hagfors, t.ex Geijersholm, ”Gus-
tava”, Edebäck m.fl. Ibland fick 
man ta med sig med paket som 
kommit med godståget, upp till 
affären. Jag började sen på heltid 
i slutet på 50-talet och tog över 
firman vid min faders bortgång 
1965.

En stor förändring 
i klädförsäljningen 
kom i skarven av 
50-60-talet när de 
första jeansen kom. 
Det blev starten till 
ett nytt friare mode. De äldre 
tyckte att det var förskräckligt 
att ungdomen gick i ”blå-byxor” 
på fritiden. Det kan man kanske 
förstå då föräldrarna hade långa 
arbetsdagar i blåställ. I slutet 
av 60-talet kom Levi’s-jeansen 
och blev senare det dominerade 
jeansmärket i affären. 1972 kosta-
de ett par Levi’s-jeans 59 kronor.
 

I höstas övertog Markus Persson 
butiken efter sin goda vän Therese 
Lundström som drev verksamhe-
ten i över nio år med Markus som 
anställd. Nu känner han att han är 
redo att stå på egna ben och satsar 
åter mer på herrsortimentet.

forts. inne i tidningen



Vi följer rekommendationerna från myndigheterna, ändringar kan ske. 
För aktuell information kontakta församlingsexp. 054-87 55 00, se öppettider på hemsidan,
eller besök www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors 

VERKSAMHETER PAUSAS TILLSVIDARE
Församlingens verksamheter för vuxna pausar tillsvidarer. Detta är med anledning 
av ökad smittspridning av coronaviruset. 

Verksamheter som berörs är:
• Gudstjänster
• Körer för vuxna
• Mötesplatser för vuxna såsom förmiddagsfika, möracafé, frukostklubben,  
 babyrytmik, sittgympa, yin yoga, meditation, sång- och berättarkväll 
 och aftakaffe
• Konserter

Verksamheter som inte berörs är:
• Begravningar, dop och vigslar
• Verksamhet för barn, unga och konfirmander 

Vid frågor kontakta församlingsexp. 054-87 55 00 eller se hemsidan
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

LIVESÄND GUDSTJÄNST
Söndag 8/11, 15/11 och 22/11 kl. 11 firas en gudstjänst live 
via församlingens Facebooksida. Kyrkan är stängd för besökare. 
Det finns möjlighet att ge kollekt via Swish 123 019 3516. 
www.facebook.se/forshagamunkforsforsamling

Scanna  koden 
med din mobil 
för att komma  

till Facebooksidan!

 

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

EXTRA ÅRSMÖTE
Uddeholms

Jaktskytteklubb
Mån 7 dec kl 19.00  

i Klubbhuset
Dagordning: Lerduveantal
Välkomna!  Styrelsen

Välkommen till Hagfors pastoratVälkommen till Hagfors pastorat
Region Värmlands beslut att skärpa de allmänna råden 
för att minska smittspridning av covid-19 i Värmland 
påverkar även våra verksamheter starkt.
Så som vi gjorde under hela året följer vi naturligvis 
även nu dessa råd. De nya restriktionerna innebär att 
all verksamhet inomhus och utomhus är inställd. 
Berggården, församlingshemmen i Norra Råda, 
Sunnemo och Gustav-Adolf är stängda för allmänheten. 
Vi firar inga offentliga gudstjänster, utan vi förstärker 
vår närvaro på sociala medier och håller kyrkorna öppna 
för enskilda besök under vissa tider. Begravningar och 
dop fortsätter, men vi lånar inte ut församlingshemmen 
för dop fest eller minnesstund.
Detta är tuffa beslut och vi önskade att inte hade behövt 
göra så. Men vi har ett ansvar att bidra till att minska 
smittspridningen av covid-19.
Vi finns ju kvar och är kontaktbara för samtal och stöd 
som vanligt på 0563-540530. Vi kommer göra allt för 
att skapa nya vägar att mötas, digital, på telefon eller i 
enskild möte. Håll utkick på våra annonser och kolla på 
www.svenskakyrkan.se/hagfors och på Facebook. Där 
kommer vi snart annonsera mer information om vårt 
arbete under restriktionerna. 

Kyrkoherde Thomas Pfitzinger-Drewes

Må Gud skydda och bevara oss alla,nu och alltid.

för personalen på Kaffestugan 
för vänligt bemötande och bra 
service i samband med leverans 
av tårtor/bakelser när vi skulle ut 
till våra äldreboenden. Tack!

PRO/Hagfors

Tummen upp

Hjärtligt tack
för gratulationer på min 
födelsedag.
Min stora familj, syskon, släkt, 
vänner, BSFH, Far Inn för god 
mat och bra bemötande.

Kram på er allihopa
Ingalill på Pustbacken

  

Gräs Missionshus
Mån 23/11 kl 19.30 Stugmöte i 
missionshuset.

Det är jag, som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, 
dina synder kommer jag inte mer ihåg.

Jes 43:25

Blinkenbergskyrkan Hagfors
All verksamhet är inställd tillsvi-
dare.

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

HAGFORS PASTORAT
Se annons

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 22/11 kl 11.00 Gudstjänst, B-M Hjärpe och Patric Svensson, 
Conny Söderström.

Öppettider: Mån 8-12, Tis 8-14, Ons 8-14, 
Tors 8-16, Fre 8-14          Textåbild/Veckobladet

Annonsera på 
Veckobladets 
framsida!
Närmast lediga veckor 
är 49, 50 och 2.

Välkommen med din 
bokning!

NÄSTA VECKA  UTKOMMER 
VECKOBLADET PÅ TORSDAG



since 1935

KLÄDER

Kära kunder; Med anledning av att Corona återi-
gen ökar i vårt land vill vi dela med oss av lite extra 
information.
För våra kunders säkerhet så:

Desinficerar vi alla kontaktytor i butiken. Vi som job-
bar tvättar händerna flera gånger per dag och spritar 
våra händer mellan varje kund. Ingen med symptom 
får vistas i butiken eller prova våra kläder. Plaggen 
som provas stryks med ångstrykjärn för säkerhets 
skull och vi vädrar butiken flera gånger per dag.

Vi vill också påminna om att ni kan:
Shoppa på distans - ni kan få kläderna hemkörda / 
skickade fraktfritt! Vid köp över 500 kr erbjuder vi 
gratis hemkörning eller så skickar vi fraktfritt. Under 
500 kr tar vi ut en avgift på 60 kr.
Du kan även boka privat shopping utöver våra öppet-
tider.
Ni når oss på tel. 0563-10301 
eller via Facebook & Instagram

Trygg julhandel!
Handla julklapparna i god tid för 
att slippa trängsel. Fr o m nu och 
fram till 23/12 kommer vi att ha 
bytesrätt på julklappar fram till 
9/1 2021. Detta gör att vi kan hjäl-
pas åt att ”sprida ut” julhandeln, 
och därmed försöka skapa en 
tryggare och säkrare handel.

– I mitt jobb tycker 
jag det viktigt att lyss-
na, uppfylla kundens 
behov och önskemål, 
överföra kunskap och 
inspirera kunden. Jag 
brinner för mitt jobb 
och att ge kunden den 
bästa möjliga service. 
Ett grundmål vi har är att sälja 
kläder med en entusiasm som 
smittar av sig till kunderna, då 
vi har som huvudtanke att det 
ska vara roligt att handla kläder, 
men det ska vara lika roligt att 
sälja dem. Jag vill att kunderna 
ska förknippa Norbergs med su-
verän service med ett attraktivt 
sortiment! Detta är något Therese 

Forts. från framsidan

Anrik klädaffär lever vidare ...

Värmland har fått nya restriktio-
ner och det är väldigt viktigt att 
vi tar hand om oss och att vi är 
rädda om varandra. För att buti-
kerna ska kunna överleva denna 
pandemi blir ni kunder oerhört 
viktiga för oss, för utan er är vi 
ingenting. Men hur ska vi kunna 

1935 20201935 20208585 år! år!

Sammanlagd procentrabatt = 85%

8585 år! år!

30% på 
alla jackor

20% på 
alla jeans

20% på 
alla skjortor

10% på 
alla kavajer

5% på alla 
T-shirts

Grönt ljus = välkommen in, lågt antal med kunder.
Rött ljus = vänta utanför, max antal med kunder.

och jag har jobbat hårt för och jag 
kommer mitt yttersta att fortsätta 
i den andan och föra det vidare. 
Att ta över en såpass väletablerad 
butik är en svår men spännande 
uppgift jag ser fram emot, jag 
skulle evigt ångra mig om jag inte 
vågade prova. 

För Din säkerhet! Fr o m nu kommer vi ha max 
10 kunder inne i butiken samtidigt och för att underlätta 

detta för alla har vi ställt ett STOPPLJUS
i fönstret vid dörren

säkra er trygghet ytterligare i just 
vår butik? Förutom handsprit, 
hålla avstånd och dyl. har vi ställt 
ut ett stoppljus som signalerar 
grönt när det är lågt antal kunder 
i butiken. Vill du som kund även 
vara själv i butiken kan vi sätta på 
rött ljus så inte fler kunder kom-
mer in, detta för att  kunna er-
bjuda ännu mer trygghet för dig 
som kund.
Vi hoppas att detta ska bidra till 
att ni fortfarande vågar hälsa på 
oss i butiken, er säkerhet är vik-
tigast för oss. 
I år fyller även butiken 85 år och 
det skulle ju vara roligt om den 
fick fortsätta leva vidare i ytterli-
gare 85 år. 
Se annons hur vi tillsammans för-
söker lösa en trygg julhandel för 
alla. 

Utlottning av 3 st skjortor
från våra nya varumärken 

BISON, LINDBERG & JACK´S

Tack till er alla som stöttar de lokala butikerna i desssa tider - utan er är vi ingenting!

Dessa erbjudanden gäller t o m lördag 21/11



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

EKSHÄRADS
BEGRAVNINGSBYRÅ

HAR FLYTTAT TILL 
NYA LOKALER

i samma hus som Röda Korset

KLARÄLVSVÄGEN 19

www.ekshäradsbegravningsbyrå.com

JOUR DYGNET RUNT!

Omsorgsfull hjälp vid dödsfall.

Även behjälplig med 
begravningar i Hagfors 

med omnejd.

0563-400 66Dan Isaksson

FRÅN OCH MED TORSDAG 
12 NOVEMBER ÄR ALLA 

Detta gäller t.ex. korsordscafé, stickcafé, 
läxhjälp och släktforskarjour.

Biblioteken har fortfarande öppet men med 
viss begränsad service. Detta kan komma 
att förändras då vi följer Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer.

Stickcafé, läxhjälp och filosofiska rummet 
erbjuder vi digitalt från och med vecka 47. 
Anmäl ditt intresse till biblioteket och för att 
få mer information. Håll koll på våra sociala 
medier för uppdaterad information!

Om du inte kan eller vill gå in på biblioteket på 
grund av Corona-smittan kan du ringa eller mejla 
till oss så gör vi i ordning en kasse med det du vill 
låna, och sen kan du hämta kassen utanför biblio-
teket. Vårt telefonnummer är 0563-187 70 och vår 
mejladress är biblioteket@edu.hagfors.se.

OFFENTLIGA AKTIVITETER
PÅ BIBLIOTEKEN I HAGFORS 

KOMMUN INSTÄLLDA!

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

Skynda dig att beställaSkynda dig att beställapersonliga

JulklapparJulklappar

Förstoring med ram • Almanacka
Bordsunderlägg • Anteckningsbok

Minnesalbum • Visitkort m.m.

Välkommen in!

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

Presentkort

på TEXTÅBILD



Torsdag 26 november byter Munkfors 
kommun sitt växelsystem.  

Växeln hallå, hallå, hallå!

Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

Vi hoppas att övergången ska gå så smidigt som möjligt, 
men det kan uppstå störningar i samband med bytet. 

Du når växeln som vanligt på 0563-54 10 00, måndag-
torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-15.00. 

Vi ber dig att ha överseende med de problem 
som bytet eventuellt kan orsaka.

25 november 08.00-09.00 käkar vi 
frukostfralla över nätet. Häng på! 
Vi saknar att träffa näringslivet och våra företagare. Nu ses vi 
över nätet igen. Vi testade i oktober, så nu kör vi en favorit i 
repris. Vi levererar fralla till alla deltagare, kaffet fixar du själv. 
Agenda för träffen:  
 
 
 

• Aktuell information från Munkfors kommun 
Kommunalråd, kommunchef, turism- och näringslivschef

• Malin Lindh, förenings- och folkhälsostrateg berättar om 
det viktiga arbetet som pågår inom folkhälsa. 

 
Anmälan senast 23 november
Anmäl dig till Birgitta Svensson, turism- och näringslivschef, 
0563-54 10 80, eller birgitta.svensson@munkfors.se. 

Ange hur många som deltar samt vilken adress frullen ska 
levereras till. Instruktioner om hur du deltar 
får du vid anmälan. 

Digital företagsfrulle

Munkfors
Ransäter
 NäringslivsforumVälkommen!

Företagare & personer med anknytning till näringslivet
i Munkfors-Ransäter hälsas välkomna på

Välkommen till kommunfullmäktige för 
att lyssna på vad dina politiker beslutar 
om i Munkfors kommun. 
Munkfors kommunfullmäktige sammanträder på Munkfors 
förenings- och konferenscenter, tisdag 24 november 18.30.

Kom om du är frisk – stanna hemma om du är sjuk 
Smittspridningen av covid-19 ökar i länet. Stanna hemma, 
även om du bara känner dig lite förkyld. Håll avstånd och 
tvätta händerna med tvål och vatten. 

Väl mött! 

Pia Falk, ordförande

Kommunfullmäktige 
070-336 33 31  Dalbråtsv. 12

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

Öppet: 
mån-tors 10-18 

lunch 12.30-13.30

Äldrekooperativet Hyttgården
Hyttgårdens äldreboende invigdes år 2000 och innehåller 
8 lägenheter och gemensamma utrymmen för 
hyresgästerna. Kommunen beslutar om du som  boende 
har rätt till hemtjänst och har personal på plats dagtid. 
Vi har nu en lägenhet ledig.
Vid intresse eller önskemål om att ställa sig i kö för 
framtida behov kontakta Anders Johansson 070 645 43 01

JULSKYLTNINGS-
NUMMER

GLÖM INTE ATT 

LÄMNA IN DIN 
ANNONS

Utgivning TORSDAG 26/11

Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se



Hur mycket Möbelfura 
växer i din skog?

Vår nyhet Möbelfura växer i nästan all tallskog, säkert också i din. 

Vi sorterar enkelt ut Möbelfura i sågverket, och tar samtidigt hand om 
andra virkeskvaliteter – så att du alltid får ut skogens rätta värde.

Om du är nyfiken på Möbelfura och vårt övriga specialsortiment, 
läs mer på fiskarheden.se. 

TRAFIKOMLEDNING PÅ 
GÄRDET 

med anledning av 
bygget KHF Uvå Strand

Alternativ bilväg till/från ÄBCs södra entré:
• åk istället ner/upp längs Lovisebergsvägen. 

Alternativa cykelvägar:
• använd cykel- & gångvägen närmast Uvån.

Se grön markering:

Bygget drar igång vecka 47 och trygghets-
boendet förväntas stå klart april 2022. 
Under denna tid kommer det ske störningar 
i mer eller mindre utsträckning.

• Geijersholmsvägen stängs av för passage,
• Engkvists väg stängs i västra änden,
• Gång- & cykelvägen bakom Sams livs 

försvinner helt,
• Del av gång- & cykelväg längs gamla 

banvallen kommer stängas tillfälligt. 

Se röd markering i kartan.

Trygghetsboendet byggs av KHF Uvå Strand, 
Elms byggnadsfirma tillsammans med Riksbyggen.

hagfors.se

Nya datum för dialogmöten 
i Hagfors och Gustava

Hagfors kommun har tillsammans med samarbets- 
partners under hösten anordnat dialogmöten med 
fokus på den framtida utvecklingen av hela Hagfors. 
Oavsett vad som intresserar och engagerar dig 
kan du vara med!

På grund av den ökade smittspridningen har vi valt 
att genomföra kommande möten digitalt med nya 
datum för Hagfors och Gustava. 

Tid Hagfors: 25 november klockan 18.30

Tid Gustava: 9 december klockan 18.30 

Plats: Digitalt, vid din dator 

Anmälan: på helahagfors.se eller till 0563-187 16

För frågor kontakta Sara Källvik 0563-187 16   
sara.kallvik@hagfors.se 

Välkommna!



INDIANEN, EKSHÄRAD

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

RESTAURANG, CAFÉ, BAGERI, DELI      Tel. 0563-406 22   

ÖPPET
ALLA DAGAR 

8-22

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

Ons 18/11: Pannbiff med lök, kokt potatis och 
brun sås

Tors 19/11:  Rotmos med fläsk

Fre 20/11: Hel laxsida severas med skagenröra 
och kokt potatis

Lör 21/11: Pepparrotskött serveras med kokt 
potatis

Sön 22/11:   Plommonspäckad karré med gratäng

Mån 23/11: Alaskafilé serveras med mos och sås

Tis 24/11:   Stekt rimmat sidfläsk med alternativen 
 raggmunk, bruna bönor eller löksås

Ons 25/11: Fläskfilé serveras med potatisgratäng och 
kantarellsås

Tors 26/11:  Lasagne. Alt: Ärtsoppa och pannkakor

RESTAURANG INDIANEN    Dagens rätt:  Mån-fre 90:- Pensionär 80:-    Lör-Sön 100:-    Pensionär 90:-  Hämtlådor 69:- 

Vi serverar 
GRÖT-
FRUKOST 65:- 
vardagar
8.30-10.15   
(smör, bröd, sill, kött- 
bullar, ägg m.m. ingår)

BUFFÉ  & 
A LA CARTE

Öppet alla 
dagar 

11.00-15-00

Fullständiga 
rättigheter

Välkommen till Indianen önskar Janne med personal

ATT TÄNKA PÅ NU I CORONATIDER:

• Att inte besöka butiken om ni har sjuk-
domssymptom

• Tvätta händerna. Vi har ett tvättställ i 
entrén.

• Håll avstånd till varandra i butiken 
 och i kassakön.

Tänk  
på att hålla  
avståndet  

till varandra

Info_corona_skylt_A4.indd   1 2020-03-25   11:31

KONDIS ERBJUDER
Kaffe 
& bakelse 3500

Kassler 

Vinmarinerad, ICA 6990
kg

Löfbergs
Kaffe 450 g 3 för 6900

Smör
500 g, Valio 3000

st

Drickyoghurt
500 g, ICA Basic 500

st

Tvättmedel
VIA. 4,7 kg. 100 tvättar 7990

st

BAGERIET ERBJUDER

Grekisk 
limpa 600 g 2000

st

Äpplen
Ingrid Marie, Sverige, klass 1 2000

kg

Clementiner
i nät, ICA, 1 kg, klass 1 1500

st

Hyacinter
Sverige 3 för 3000

Blockljus
10 cm, vit 3 för 3500

Elljus-
stake från 8900

st

En annorlunda 
vardag!



Vi gratulerarVi gratulerar

VIGGO LINDHOLM
Den 16/11 fyllde den-
na charmiga kille 10 
år. Hoppas du är nöjd 
med födelsedagen! 
Grattiskramar från 
hela familjen..

VIGGO LINDHOLM
Den 16 november 
fyllde vårt barnbarn 
10 år. Hoppas du fick 
många paket. Grattis-
kramar till dig önskar 
mormor, morfar o 
Bella.

MAGNUS FALK
Vår glada kompis 
Magnus Falk fyller 
30 år 21/11. Han ar-
betar som skogstrak-
torförare och hans 
största intresse är 
motionsidrott. Hans 
motto i livet är: man 
kan inte äta kakan och ha den kvar. 
Grattis!

FÖRETAGARE!
SKICKA DIN 

JUL- & NYÅRSHÄLSNING 
MED VECKOBLADET

Ni syns i drygt 13.000 ex. 
i Munkfors- och Hagfors kommuner 

med Ekshärad, Stöllet, 
Likenäs och Lesjöfors!

Er ”hälsningsfras”, logotype och 
kontaktuppgifter i svart/vitt. Se ex. nedan.

Annonsens storlek 100 mm x 45 mm, 
julpris 550:- exkl moms.

Annonserna samlas under gemensam 
rubrik  ”God Jul & Gott Nytt År” och 

publiceras i  Veckobladet v 51 tors 17 december.
Annonsstopp för dessa annonser är 

tors 10 december kl 16.00.
info@veckobladet.se

0563-616 66

TEXTÅBILD
I HAGFORS AB

God Jul & Gott Nytt År!

Görsjövägen 2 C
Hagfors

Tel. 0563-616 66

Görsjövägen 2 C
Hagfors

Tel. 0563-616 66

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi alla annonsörer och läsare

God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!

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 

har tillsammans med de dans-
ka konstnärerna Sara Nielsen 
Bonde och Sidsel Bonde drivit 
ett konstnärligt residens i Gus-
tavsfors under två år. I maj 2020 
skulle konstnärerna återvända 
till Gustavsfors men när coro-
napandemin blev ett faktum var 
de tvungna att finna andra vägar 
framåt.

Det lokala perspektivet fick 
nya former och de inbjudna 
konstnärerna tog djärva beslut 
för att den sommarutställning 
Gustavsfors Hembygdsgård 
haft mellan 30 maj och 7 augusti 
i år skulle bli av. På Hembygds-
gården uppfördes de platsspe-
cifika skulpturerna “Spår” och 
“Marklyft” och konstinstalla-
tionen “Nattesyn” som enbart 
kunde ses i mörker med fick-
lampa eller kamerablixt. Som 
en del av konstnärsresidenset 
gjordes även ett lokalt radiopro-
gram som sändes på 99,3 MHz

och processdokumentationen 
”Fragment, fördjupning, trådar 
och spår” tog form.

Nu är det dags för residensets 
finissage som blir helt digital. 
Under finissagen går det att ta 
del av film, radio och ett konst-
närssamtal mellan residens-
konstnärerna och textivals ord-
förande Stina Nilss. Håll utkik 
efter en annons i tidningen med 
QR-kod som tar dig direkt till 
den digitala finissagen när det 
är dags!

Konstföreningen 
Innan Luften Går Ur

Nästa vecka, v 48, Nästa vecka, v 48, 
utkommer Veckobladet på utkommer Veckobladet på 

TORSDAG 26 NOVEMBERTORSDAG 26 NOVEMBER



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

SAMTAL OCH FILM
Måndag den 23 november är det digital finissage för det 
konstnärliga residenset A.I.R med konstföreningen Innan 
Luften Går Ur och konstnärerna Sara Nielsen Bonde och 
Sidsel Bonde. Vi bjuder in till webbsänt program!

Filmvisning

Radiosändning

Öppna kameran på din smartphone eller läsplatta. 
QR-koden tar dig till sidan med konstnärssamtalet, 
radiosändning och filmvisning. QR-koden går att 
använda först 23 november!

Med Sara och Sidsel. Om platsens betydelse, 
arbetet och anpassningar. Moderator Stina Nilss. 

Konstnärssamtal kl. 18.00

AiR ILGU 99,3 från 30 maj 2020. Ta del av hela 
radioprogrammet.

En filmatiserad dokumentation av ILGUs arbete 
och process.

Se evenemanget på Hagfors kultur 
och biblioteks Facebook-sida för 
mer detaljerad och uppdaterad 
information. 

PROGRAM

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

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

Samhällsföreningen 
Ekshärad Turism & Fritid Ek. förening

Vi söker privatpersoner som har betalat 
insats på 100 kr eller mer till föreningen 

när den startades för ca 20 år sedan.

Kontakta kassören på tel. 070-66 999 04 eller via 
mail: loyd.johansson@mail.com om ni vill ha er insats 

tillbaka. Uppge då även ert kontonummer.

I annat fall tillfaller insatsen föreningen och fördelas till 
andra idrottsföreningar enligt vad årsmötet beslutar, 

den 25/11 2020. Hör av er senast 24/11 2020.
Enligt uppdrag U-B Björfeldt-Johansson, kassör



Skolgatan 4  Hagfors     Måndag-Fredag 10.00-18.00 Lördag 10.00-13.00       Kontakt: 076-844 02 90

Passa på att julhandla redan nu!
Vi förlänger bytesrätten 

tills 31 december.
Är du i riskgrupp men inte vill missa skyltsön-

dagen erbjuder vi ett alternativ lördag den 28/11. 
Kontakta butiken för mer info.

BLACK WEEKBLACK WEEK
Ta 3 betala för 2

Gäller 16-29 november

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.

FÖRENINGEN HJÄRTLUNG
har haft dragning i Jullotteriet. Vinnarna 
underrättade.
********************************************
MALLBACKENS BYALAG
Julmarknaden den 21/11 på Ramhea 
inställd! KONTORSLOKAL /LAGER UTHYRES

Norringsväg 3 - en halvtrappa ner. Litet 
pentry, WC. 29 kvm. 1.500:-/mån.
Vid intresse och visning, kontakta Marie 
Källback.
Tel. 0708-19 20 34
********************************************
LOKAL UTHYRES STORGATAN 4
i Hagfors. 40 kvm.  
Vid intresse och visning kontakta Marie 
Källback.
Tel. 0708-19 20 34
********************************************

LÄGENHET 2 R.O.K.
Skålviksvägen, Hagfors. 30.000:-. Bil-
ligare vid snabb affär. Hyra 4.439:- inkl 
TV-avg.
Tel. 070-728 88 78 (Nettan) 
********************************************
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. 30.000 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!

KÖPESFÖRENINGSNYTT

SÄLJES

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA

BEG. TRAKTOR
med snöslunga. Allt av intresse.
Tel. 070-718 84 56

1:A NORRINGSVÄG 9 HAGFORS
1:a (39,5 kvm) säljes på Norringsväg 9 
i Hagfors (höghusen). 5:e våningen på 
hissplan. 3.296:-/mån. Vid intresse o 
visning kontakta Marie Källback.
Tel. 0708-19 20 34
********************************************
LÄGENHETER MUNKFORS
Lägenheter säljes på Munkgatan 8 i 
Munkfors. 2:or 54-57 kvm. Vid intresse 
och visning kontakta Marie Källback.
Tel. 0708-19 20 34
********************************************
BOSTADSRÄTT 2 RUM OCH KÖK
Filarevägen, Hagfors. Hyra 4.194:-/mån 
inkl värme o vatten. TV-kanaler ingår. 
Högstbjudande.
Tel. 076-833 10 17
********************************************
DUBBDÄCK PÅ FÄLG
185/60 R15 passar Renault Clio m.fl. Bra 
mönsterdjup. Pris 800:-
Tel. 0563-506 40
********************************************

UTHYRES
Stor 3:a i Munkfors

118 m2 + 2 uteplatser, varmhyra 
7282:-/mån, ledig från 1/1

Parhus Ransäter
2 rum & kök 61 m2 , gräsmatta, 

uteplats, lugnt läge, 4895:-/mån, 
ledig från 1/1

Inga betalningsanm.
Tel. 070-308 03 79

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

Glöm inte att
annonsera om era 

julbord/catering!



0563-126 00    Görsjövägen 1    HAGFORS

Gäller Saffranssemla.
Ord. ca-pris 19:-/st.

Saffranssemla

10:-/st

Butiksbakad!

Gäller Spolarvätska 3 liter.
Ord. ca-pris 69:-/st.

Spolarvätska

29:-/st

Vi 50-årsjubilerar  
med Sundell AB i Hagfors!

Gäller tom sön 22/11

Gäller tom sön 22/11

Gäller Saffranssemla.
Ord. ca-pris 19:-/st.

Saffranssemla

10:-/st

Butiksbakad!

Gäller Spolarvätska 3 liter.
Ord. ca-pris 69:-/st.

Spolarvätska

29:-/st

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?

Torsdag 19/11 kl. 10.30-15.00 
Baconlindad

KÖTTFÄRSLIMPA 90:-
Alt: Pannbiff

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

FÖRSÄLJNING AV
ADVENTSGRANAR

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

Välkomna!
IFK Munkfors Fotboll

Försäljning av 
Adventsgranar

vid Nygammalt.
Lördag 21 November

Kl 11.00-12.00
Pris: 200 krVälkomna!

IFK Munkfors Fotboll

Försäljning av 
Adventsgranar

vid Nygammalt.
Lördag 21 November

Kl 11.00-12.00
Pris: 200 kr

REALTIDS-
AUKTION

Sön 22/11 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

Sänkt pris på 
St1 Hagfors!
Vi firar att stationen fått nya
och mer miljösäkra rör samt
nya pumpar.

Det sänkta priset startar fredag 
den 20 november kl. 8 och
gäller fram till söndag kl. 20.

Välkommen!

1 2 3 4 5 6

7

8

9 10

11 12 13

14 15

Melodikrysset v.47 - 21 november

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. 47 - 21 november1 2 3 4 5 6

7

8

9 10

11 12 13

14 15

Melodikrysset v.47 - 21 november

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:...............................................................................................................................................



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

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

Mjönäs Djurklinik

UTGIVNINGSDAGAR
fram till jul & nyår

v 48   Torsdag 26/11
inför julskyltningen

v 49-50   Onsdag
2/12, 9/12

v 51   Torsdag 17/12
Dubbelnummer Jul & Nyår

Kom ihåg att lämna 
din annons senast 
torsdag kl 16.00
0563- 616 66
info@veckobladet.se

Corona
Nu i Coronatider,
så många lider.
Inte få träffa nära och kära,
många sorgen i sitt hjärta får 
bära.
Kramas man inte får,
detta leder till mången tår.
En del gamla sitter i karantän,
inga barnbarn får sitta i deras 
knän.
Stanna inne, gå ut,
det är ett svårt beslut.
Alla måste göra sitt,
för att rädda livet sitt, ditt och 
mitt.
Vi drabbats av denna pandemi,
vad ska det av världen bli?
Håll i och håll ut,
detta har ett slut.
Många varma kramar jag till alla 
sänder,
med hopp om att pandemin snart 
vänder

Gitte 12/11 -20

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

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

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

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Lack som effektfärg eller tillägg 
ger ett exklusivt och professionellt utseende

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Affischer i alla storlekar 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

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

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Tackkort inklusive kuvert 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

Etiketter 
i valfri storlek 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

I vår 
produktionsprinter 

kan vi skriva ut även 
små kvantiteter av 

KUVERT 
Allt efter dina behov

Kuvert i alla storlekar 

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

Såklart 
även

A3
A4
50x70
70x100
... som du 
önskar

Tack för all 
uppvaktning på 
min student

Angelica

100x47

47x55

100x55 100x60

NÄSTA VECKA UTKOMMER VECKOBLADET PÅ TORSDAG 26/11
Välkommen med din annons senast torsdag 19/11 kl 16.00

UTFÖRSÄLJNINGEN
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