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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen

Ta chansen att synas 
på Veckobladets framsida under 2021

Vid bokning av flera veckor utgår rabatt
Först till kvarn gäller...

Vi hjälper er naturligtvis att utforma annonsen från er idé

Tveka inte att höra av dig 0563-616 66
info@veckobladet.se

Gunnels digitala bakklubb blev ett ljus i 
mörkret!! Baka med Gunnel blev snabbt 
en succé på nätet. Gunnel startade denna 
bakklubb i mars i år. Precis som coro-
nan slog till hos oss, hon trodde aldrig 
att det skulle bli sån stor spridning som 
det blev. Klubben är nu uppe över 750 
medlemmar. Har följare från högst upp 
i norr till längst ner i södern. Har även 
flera följare från Amerika och Spanien, 
så det är riktigt kul att se att det finns så 
många som följer min bakklubb. Det är 

Gunnels digitala bakklubb
så roligt att se att denna bakklubb givit 
så mycket glädje till så många. Så många 
duktiga hemmabagare som bjuder så på 
sig själva och lägger ut allt fina och gott 
som de bakar de är så himla duktiga 
det gör dagen för väldigt många att få 
ha denna fina bakklubb som lyser upp i 
dessa dystra tider, för som det ser ut så 
kommer nog inte detta virus släppa grep-
pet om oss på brått. Men i bakklubben är 
det i allafall coronasäkert. Så vi fortsät-
ter att baka på och ha det trevligt.



För att se digital gudstjänst behöver du en dator, surfplatta 
eller mobiltelefon. www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

VI ÄR 
NÄRMARE 
ÄN DU TROR!
I år blir adventsfirandet i kyrkan digitalt

QR-kod
til hemsidan

Swisha kollekten 
123 019 3516

ANDRA ADVENT 6/12 
Digital adventsgudstjänst från Nedre Ulleruds kyrka
Per Mathisen, präst & Birgitta Andersson, kantor

Du hittar 
gudstjänsterna genom 

att gå in på 
www.youtube.com 


och söka på 
”Klarälvsprojektet 

Värmland”.

22 November Ekshärad Filadelfiaförsamling.  

29 November Sunnemo Equmeniaförsamling. 

6 December Ekshärad Equmeniaförsamling.  

13 December Munkfors Equmeniaförsamling. 

 På grund av rådande omständigheter har vi beslutat att tillsammans i 
Klarälvsprojektet sända våra gudstjänster via webben några veckor framöver. 

Webbgudstjänst

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

Vi gratulerarVi gratulerar

NEO
Grattis världens bästa 
Neo som fyllde 3 år 
den 28:e november. 
Stort  gratt is  från 
mamma, pappa och 
hela stora släkten!

och ett stort tack till Munkfors 
kommun som bidrog med mate-
rial till bron mellan Balkan och 
Älvängen. Samt tack även till Er 
alla som ställde upp i ruskvädret 
och byggde ”vår” nya, fina och 
framför allt - säkra bro.

Elisabeth K

Stort tack till Hans M för gäst-
vänligheten på Björnbyn Råda-
strand. Mycket uppskattat! 

Lena och Anne-Marie m fam

Tummen upp

Vårt varma tack
till er alla som hedrade 
minnet av vår älskade

Christer Bergh
vid hans bortgång och 

begravning.
Tack för alla blommor och 

gåvor till olika minnesfonder.
Ett särskilt tack till personalen 
på hemtjänsten för god vård 

under dessa år.
Susanne, Carina m familjer

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

Till minne av

BO ARONSSON
† 1 december 2019

Ett år av saknad
Minnena är många
Saknaden är stor

SIV
Övriga släktingar

Döpta

Julian Kady Hilding
son till Jenny Jonsson och Mikael 
Kjellberg döptes i Hagfors kyrka 
19/9 -20 av Stig Löwenspets.

Foto: Cherin Nilsson

  

...Ty se, Guds rike är mitt ibland er.
Luk 17:21

På grund av rådande omständigheter har vi beslutat att tillsammans 
i Klarälvsprojektet sända våra gudstjänster via webben några veckor 
framöver. Du hittar gudstjänsterna genom att gå in på www.youtube.com 
och söka på Klarälvsprojektet i Värmland.

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Gudstjänst firas tillsvidare digitalt utan fysisk närvaro.
Se hemsida



Digitala filosofiska rummet
”Meningen med livet” 8/12 kl 17 

Intresseanmälan till det digitala ”Filosofiska rummet” 
görs på biblioteket: 0563-18770. 
Där får du också mer information. 

Samarr med Hagfors kommun & Sensus

Kontaktuppgifter
Församlingsexp.telefonväxel: 0563-54 05 30

Telefontider: mån & ons 10-12, tors 13-15
epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen: 0563-145 00
mån, ons-fre kl. 9.30–11.00, tis 13.30-15.00
Våra övriga kontaktuppgifter på hemsidan

www.svenskakyrkan.se/hagfors

Adventstid kom till mitt ensamma hus
Jag sätter i staken ett sparat ljus

Något skall ske bortom frostig advent
Jag väntar en gåva som Herren sänt
Den gåvan är av ett helt annat slag
än gåvor vi ger till varann var dag

Öppna din tillstängda dörr i ditt hus
så lyser i mörkret ett litet ljus

En adventssång av Carl-Bertil Agnestig

Följ oss på Facebook
Digital Adventskalender 1 dec till jul

Välkommen till Hagfors pastoratVälkommen till Hagfors pastorat
Gudstjänst på Facebook

Söndag 6/12- kl 11.00
Hanna Isaksson och Eva -Lotta K Bäcker

Öppna kyrkor 
Kyrkorna i Hagfors och Sunnemo är öppna för 
enskild andakt, ljuständning eller en tyst stund: 

Söndagar kl 10.30 - 12.00
I Hagfors finns en präst på plats.

Sommarkonfirmation 2021
För dig som är född 2006 eller tidigare.

Januari – augusti 2021 
3 söndagar under vårterminen.

Vill du hänga, tänka, skratta, leka, 
fundera, fika, åka på läger, 

tävla och göra massa annat kul? 
Ta då chansen att konfirmera dig!

  ”Något av det roligaste jag gjort”  
säger många om sin konfirmationstid.                       

Alla kan va med!
Du behöver inte vara döpt! 

Du behöver inte kunna en massa om kyrkan. 
Du kan prova på några gånger och se …. 

Du kan åka på Sommarläger på västkusten.

Anmälan senast 5 januari 2021.
Anmäl dig och läs mer på                                                                               

www.svenskakyrkan.se/hagfors

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

Skolgatan 4 • 0563-101 56

HAGFORS 
PAPPERSHANDEL

Följ oss på

BARNENS BIBEL
Den 9 november släpptes Barnens Bästa Bibel – en helt ny barnbibel, 
skriven av Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift, och med illustrationer 
av Marcus-Gunnar Pettersson.

I drygt två år har de arbetat tillsammans för att skapa en unik bok för 
dagens barn. Resultatet är lekfullt och på samma gång både modig och 
trogen originaltexterna.

Den nysläppta barnbibeln har uppmärksammats i många medier i lan-
det, bl a NWT, Kulturnyheterna på SVT, P4 Extra på SR m fl.
Alla skolor i Karlstad stift, Värmland och Dalsland, har erbjudits gratis 
klassuppsättningar av Bibeln till Åk 2 , vilket man har tackat ja till i Hag-
fors kommuns skolor.

Bibeln är ju ett kulturarv och en kulturskatt varifrån många författare, 
musiker, konstnärer m fl har hämtat sin inspiration. Det är värt att upp-
märksamma att den nu kommer att bli tillgänglig för dagens barn i en ny 
bild- och språkdräkt som kan tilltala många.



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

2019-2020 års 
veckokonfirmander

1:a raden fr vä: Wilma Jansson, 
Ida Modén, Tova Lundström, 
Hanna Månsson, Elsa Birgers-
son, Moa Erkgärds, Wynja Mag-
nusdotter.
2:a raden fr vä: Åsa Bergsten, 
Ebba Brokvist, Ville Johansson, 
Lukas Henriksson, Joel Flodman, 
Albin Brokvist, Liam Kihl, Elias 
Nilsson, Nora Jakobsson, Re-
becka Grändefors-Almén.
3:e raden från vä: Ella Nilsson, 
Daniel Modén, Ulrica Fransson, 
Hanna Isaksson, Joline Lövgren 
Röös.

2020 års sommar-
konfirmander

Längst fram: Kim Andersson.
1:a raden fr vä: Linnea Penttinen, 
Ella Skoghammar, Austin Yatere, 
Linnéa Byberg, Patricia Eriksson.
2:a raden fr vä: Ella Nilsson, 
Daniel Modén, Joline Lövgren 
Röös, Ulrica Fransson, Monika 
Drewes, Hanna Isaksson.



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

Mjönäs Djurklinik

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

070-336 33 31  Dalbråtsv. 12

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

Öppet: 
mån-tors 10-18 

lunch 12.30-13.30

Vävstugan är fylld med 
trasmattor, ripslöpare, 
grytlappar, dörrmattor 

och gardiner
10% rabatt på ord. priser

Öppet hela december 
efter ök. Ring före besök så 
behöver vi inte vara flera i 
lokalen.  070-573 63 58

Varmt välkomna!

JULFÖRSÄLJNINGJULFÖRSÄLJNING hos

VäVaren i ransäter
Bengt Nordqvist, Ransberg

STOR UTFÖRSÄLJNINGSTOR UTFÖRSÄLJNING

Öppet fram 
till jul!

Tel. 0563-220 06

Öppet: Må, Ti, On, To 14.00-18.00

AFFÄREN SKA STÄNGAS!
på samtliga MATTOR
och smidessaker  50-70%50-70%

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

Investor letar efter 
fastigheter 

(villa och lägenheter)
SNABBT BESLUT

SNABB BETALNING
Kontakta oss 072-5462785

Annonsstopp TORSDAG 10/12 kl 16.00Annonsstopp TORSDAG 10/12 kl 16.00

Vecka 51  TORSDAG 17 DECEMBERVecka 51  TORSDAG 17 DECEMBER
utkommer vi med vårt utkommer vi med vårt 

JUL&NYÅRJUL&NYÅRSSNUMMERNUMMER

Övriga utgivningsdagar över helgerna Övriga utgivningsdagar över helgerna 
v 50  Onsdag 9/12   v 51 se ovanv 50  Onsdag 9/12   v 51 se ovan

2021: v 1  Torsdag 7/1    v 2  Onsdag 13/12021: v 1  Torsdag 7/1    v 2  Onsdag 13/1

Välkommen att boka din annonsVälkommen att boka din annons på 0563-616 66, info@veckobladet.se på 0563-616 66, info@veckobladet.se

REALTIDS-
AUKTION
Sön 6/12 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

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

Upp till

TOTAL 
UTFÖRSÄLJNING

50% rabatt

Butiken upphör 31/12



Saftiga lussebullar 
(koket.se)

50 g jäst
5 dl standardmjölk
150 g smör
250 g grekisk yoghurt 
           el. kesella
2 dl strösocker
3 pkt (!) saffran
1 tsk salt
16 dl vetemjöl, ev lite mer
russin

Gör så här

Värm smör och mjölk i en kastrull till 37 grader 
(fingervarmt).
Smula ner jästen i en rymlig bunke. Häll lite av den 
ljumma mjölkblandningen i bunken och blanda tills 
all jästen löst sig. Blanda i resten av vätskan.
Blanda ner kesella (grekisk yoghurt), saffran, socker 
och salt.
Tillsätt nästan allt mjölet, gärna lite i taget och arbeta 
degen smidig. Tillsätt mer mjöl om det behövs.
Täck över degen med en duk och låt jäsa i rumstem-
peratur cirka 60 minuter.
Lyft upp degen på ett mjölat bakbord och knåda den 
några minuter.
Dela degen i cirka 30 bitar. Rulla sen bitarna till läng-
der, cirka 2 centimeter i diameter.
Snurra ändarna åt varsitt in mot mitten och lägg dem 
på en plåt som är smord eller klädd med bakplåts-
papper.
Tryck ner russin i snurrornas mitt och låt sen jäsa yt-
terligare 45 minuter till dubbel storlek.
Sätt ugnen på 225 grader.
Vispa upp ägget med 1 matsked mjölk och pensla 
bullarna med blandningen.
Grädda mitt i ugnen cirka 5-8 minuter tills de blivit 
gyllenbruna.
Ta ut bullarna och låt dem svalna på ett galler.

Chefen tar sig tid för lussebak!

Foto: Tv4

Njut av en
välförtjänt fika!

Pensling
1 ägg
1 msk mjölk

Foto: Privat



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 2/12: Grekiska pannbiffar serveras med kokt 
potatis och gräddsås

Tors 3/12:  Plommonspäckad karré serveras med 
potatisgratäng

Fre 4/12: Husets köttgryta med kokt potatis

Lör 5/12: Grillad kycklingfilé serveras med pommes 
frites och bearnaisesås

Sön 6/12:   Skinkstek serveras m potatis och gräddsås

Mån 7/12: Dubbelpanerad strömming serveras m mos

Tis 8/12:   Litet julbord  Pris: 100 kr

Ons 9/12: Baconlindad köttfärslimpa serveras med 
mos och gräddsås

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

Kycklingklubbor
Butiksgrillade 2 för 3000

Barbecue Ribs
Rib World, 500 g 2 för 9900

President Brie
200 g 2690

st

Hushållsost
Arla, ca 1-2,2 kg 5900

kg

Vi har stor sortering på det mesta 
som behövs inför julen och advent!

Apelsiner i nät 

Spanien / Grekland, klass 1, 1 kg 1000
st

Äpplen 

Royal Gala, Italien / Frankrike, klass 1 1500
kg

BAGERIET ERBJUDER

KONDITORIET ERBJUDER

Lussekatter  4 för  2500

Bakelser 2 för  4500

Blockljus 10 cm, vita 1000
st

LED-lampor 
ICA, ljusgrön förpackning 3 för 6000

Julkorgar  Kanske den bästa julklappen?

      BESTÄLL I GOD TID, SENAST DEN 20/12 
          FÖR LEVERANS TILL JUL!

FINNS I PRISLÄGENA 
300, 400 OCH 500 KR

 Julgranar
   Kungsgran 
           200-250 cm 39500

st

      Rödgran 
              175-200 cm 25000

st

• Besök inte butiken om ni har sjukdomssymptom

• 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

- En annorlunda vardag

ATT TÄNKA PÅ NU 
I CORONATIDER:

Vi gillar svenskt kött!

FRUKT & GRÖNT

Kotlett med ben
Storpack, ca 2 kg, Sverige 4990

kg
Max 2 köp/hushåll



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 

Roll up standard

1295:- 

Roll up & 
Golv-

dekaler

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

Golvdekaler
Ø 30 cm

10 st 1184:-
20 st 1643:-
50 st 3000:-

ROLLUP MED
FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS

REKOMMENDATIONER
För att minska smittspridning är det viktigt att de rekommendationer 
som kommit följs. Ni kan hjälpa era kunder med informationen till deras 
besökare.

Vi har gjort i ordning en mall på rollup som ni kan erbjuda era kunder för 
entréer, receptioner, kassaköer mm (separat bild bifogas också som ni 
kan visa/skicka till era kunder). Ett färdigt underlag där vi enkelt kan lyfta 
in er kunds logotype och leverera ut snabbt till önskade adresser.

Maila antal rolluper, leveransadresser och logotype till oss så fixar vi 
resten!

Pris: 1 st 595:-, 2 st eller fler 495:-.

 T.  0 3 6 - 3 7  6 2  5 0  /  0 3 1 - 5 0 0  8 0 0  |  W W W. A D D B R A N D . S E  |  I N F O @ A D D B R A N D . S E

495:-
PER ST EXKL. MOMS & FRAKT

FRÅN
Med info 

kring 

Covid-19!

Moms tillkommer.

Annonsstopp 

för alla annonser

TORSDAGAR 

kl 16.00

Öppet:  måndag  8-12
tisdag-onsdag  8-14

          torsdag  8-16
             fredag  8-14

info@veckobladet.se
0563-616 66

www.hopp.org Tel: 08-6440359 jour@hopp.org

Kvinnojouren 
Duvkullan

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

1 2 3 4

5 6

7 8

9

10 11

12 13

Melodikrysset v.49 - 5 december

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

1 2 3 4

5 6

7 8

9

10 11

12 13

Melodikrysset v.49 - 5 december

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. 49 - 5 december



Gräsbergs Bil i Hagfors AB
dsvägen 7
6833 Hagfors

info@grasbergsbil.se

ipsum

Gräsbergs Bil i Hagfors AB
dsvägen 7
6833 Hagfors

info@grasbergsbil.se

ipsum

Gräsbergs Bil i Hagfors AB Uvedsvägen 7 • 0563-104 11 • info@grasbergsbil.se

Dela upp din betalningGilla 
oss på

Dela upp din betalning 
på 4 gånger 
helt kostnadsfritt!

GRÄSBERGS BIL har bytt ägare!
Detta firas med BLACK DECEMBER

Fantastiska priser året ut!

BAS-service 999:-
(inkl. max 4 liter olja)

Vid övrig service lämnar 
vi 50% rabatt på oljan!

Utvändig lackbehandling 
Basic 12 mån  hos Elias 1995:-
Vid övriga behandlingar lämnas 30% rabatt

25% rabatt vid

Motorvärmarmontering
på både arbete och delar!

Dessa fantastiska erbjudanden gäller 
för allt som bokas under HELA 

december 2020!
Välkommen att boka!

Och DU! Håll utkik efter stora 
nyheter på Gräsbergs Bil, det kommer 

presenteras MYCKET inom kort!

Mjukvaru-
optimering
25% rabatt

Hjulinställning
Nu endast

 500:- 



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!Se hit alla Se hit alla 
privatpersoner!privatpersoner!

Oss tillhanda senast 
torsdag 10 december!!!

Namn:  _________________________

  _____________________________

Ort:  ___________________________

För endast 50:- 
får du ditt namn i VB under 

en gemensam rubrik tors 17/12 
för God Jul & Gott Nytt År!

Eller lämna in direkt hos oss. Det går även bra 
att maila till info@veckobladet.se och betala via 

Swish 1230489690. OBS Ingen hälsning i Swish-
meddelandet, endast avsändare!

Skicka in kupongen till
Veckobladet, 

Görsjöv. 2C, 68333 Hagfors

Dax att byta tak?
Nu erbjuder vi 

15%
på alla takbyten
fram till nyår!
Gäller plåt, tegel och betongtak.

Vi har samarbete med Winds Bygg AB
som har lång erfarenhet

inom branschen.
Tveka inte att höra av dig!

  072-215 05 66
M v h Johan

Ring för kostnadsfri offert.
Vi jobbar självfallet med ROT.



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 HAGFORS
PRO har haft dragning i Höstlotteriet. 10 
vinster lottades ut och vinnarna är med-
delade. Tack till alla som köper lotter av 
PRO. Hobbygruppen.

LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser, 
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo 
Folkets Hus och Park
Tel. 070-230 76 62 Eva-Lena
********************************************

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
********************************************
1:a VÄLLAREVÄGEN 8 B, HAGFORS
1:a, 26 kvm. 2.436:-/månad. Kabel-TV 
ingår i hyran. 15.000 kr eller bud.
Tel. 070-567 73 69
********************************************

SKÄNKES
Vävstol, Glimåkra Standard, 135 cm 
bred. 10 skaft och 10 trampor. Kontakta 
Ulla Axelsson.
Tel. 0552-301 94

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES
ÖVRIGT

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA

2 RUM o KÖK
Säljer en hörnlägenhet på första vå-
ningen. Fiber och TV ingår i hyran. 
Tvättmaskin och torktumlare finns i 
lägenheten. Hyra 3.500:-. Pris: 80.000 kr, 
kan diskuteras vid snabb affär. Rostbrän-
narevägen 16, Hagfors.
Ring 070-281 56 59
********************************************
LÄGENHET 1 R.O.K.
1:a Norrings väg 7, Hagfors.1:a säljes 
(39,5 kvm i höghusen), 1:a våningen. 
Hyra 2.769:-/mån. Högstbjudande.
Tel. 073-715 26 49
********************************************
2 R.O.K.
68 kvm, Vällarevägen 8 D, våningsplan 
1, Riksbyggen. Hyra 4.136:- TV och fiber 
ingår. 60.000:- eller högstbjudande.
Tel. 070-679 19 52
********************************************

BÄSTA UTSIKTEN I HAGFORS!
Renoverad, ljus 2:a på översta våningen 
i höghusen, med eftermiddagssol. 
Diskmaskin och tvättmaskin finns. Pris 
45.000 kr. Hyran är 4.200 kr/mån.
Tel. 073-808 71 71

DRIFTTEKNIKER
Ansök på hagfors.se/jobbahososs

Hagfors Energi söker en

Torsdag 3/12 kl. 10.30-15.00 
Panerad torskfilé m 
pressad potatis 90:-

Alternativa maträtter finns
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!

SPORTSPORT
Bowling

WBs Klot
Pensionärsbowling Individuell han-
dikapptävling
Resultat omgång 3, 11/11 -20
1) Bo Nilsson 244-250-208-208=910 p
2) Raimo Lindahl 203-242-201-228=874 
p. 3) Lars Höglin 208-231-209-222=870 
p. 4. Tommy Sundkvist 243-196-187-
233=859 p. 5) Jörgen Nordström 202-
211-192-248=853 p.

PRESENTKORT

HAGFORS KÖPMANNAFÖRENING
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Här köper du Hela Hagfors presentkort
BUTIK: Norbergs kläder / Hagfors, Euronics / Ekshärad
(endast kortbetalning). FÖRHANDSBESTÄLL VIA E-TJÄNST:
Gör din beställning på www.helahagfors.se (betala med 
Swish, hemleverans till självkostnadspris).

Årets 
julklapp!

Det fi nns en särskild tid som stundar 
varje år, när julen står för dörren med 

allt gott man ger och får.      

100%
LOKALT

Information från
Hagfors Köpmannaförening 
Våra tidigare presentkort 
säljs inte längre! 
Tänk på att lösa in de ni har 
hos någon av våra butiker.

Nu satsar vi istället på 
Hela Hagfors - present-
kortet som gäller 
i hela vår kommun!

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

HÖRSELSKADADES FÖRENINGHÖRSELSKADADES FÖRENING

Vi önskar
GOD JUL & GOTT 

NYTT ÅR!

Kansliet har stängt fr. 18/12 
och öppnar åter mån 11/1

Tänk på att köpa batterier 
inför helgerna

Jultallrik, Catering Jultallrik, Catering 
eller Julbord!?eller Julbord!?

Berätta det i VeckobladetBerätta det i Veckobladet
Annonsstopp senast torsdag kl 16.00Annonsstopp senast torsdag kl 16.00



JULHANDLA MED HÄNSYN
Vi lever i en pandemi. Vi vet att julen 2020 inte kommer att bli som vanligt. Vägen 
fram till jul blir också annorlunda. Vi måste alla ta ansvar för att minska smittspridning. 
Våra butiker, restauranger och andra serviceställen har verkligen tagit ett stort 
ansvar. De jobbar hårt med att säkra hygien och rengöring, undvika trängsel och 
finna kreativa lösningar som gör att vi som kunder ska känna oss trygga. 

Vill vi som kunder och kommuninvånare fortsatt ha en bra lokal service behöver 
vi nu  visa vårt stöd. Vår önskan är att vi tillsammans visar våra lokala aktörer den 
uppskattning deras insatser förtjänar. Handla lokalt, håll avstånd, nyttja affärer 
och restaurangers erbjudanden om ni vill undvika fysiska besök. Sprid ut handeln 
under hela december och gå inte ut om du har symtom. Lyckas vi med detta så 
kan vi se fram mot en vår med fortsatt bra service i våra tätorter. 

Julhälsningar, 
Lars Sätterberg, utvecklingschef i Hagfors kommun 
Lennarth Larsson, ordförande i Hela Hagfors näringslivsförening

Årets julklapp finns i Hagfors
Presentkortet som gäller i Hela Hagfors är 
en lokal och trygg julklapp. Beställ enkelt 
hemifrån via www.helahagfors.se och betala 
med swish. Du får kortet hemskickat till 
självkostnadspris. 
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Service och erbjudanden
Hela Hagfors näringslivsförening medlems-
butiker vill göra det enkelt att göra rätt i 
julhandeln. Många av våra medlemmar har 
annonserat sina erbjudanden och sin service i 
Veckobladet eller i sociala medier. På hemsi-
dan www.helahagfors.se presenteras infor-
mation från enskilda butiker, restauranger 
och andra serviceföretag.

Ta chansen att vinna Hela Hagfors present-
kort. Du får en stämpel för varje 100-lapp du 
handlat för och det gäller att komma upp i 
15 stämplar.Du kan hämta ditt stämpelkort i 
någon av medlemsbutikerna.

Juljakten drar igång! 
Första pris  = 8 000 kronor
Andra pris  = 1 500 kronor 
Tredje pris = 500 kronor

Pricka av 15 rutor genom att handla i Hela Hagfors Näringslivsförenings 

medlemsbutiker och svara på utslagsfrågan. Glöm inte dina kontakt-

uppgifter. Lämna ditt kort i lådan på Bågskytten eller stadshuset senast 

den 14/1 kl. 15.00. Dragning sker den 15/1 kl. 13.00 på stadshustrappan.

Tävla om      

10.000 kr

Mobil:

Namn:

NÄRINGSLIVSFÖRENING

i samverkan med Hagfors köpmannaförening, 

Ekshärads företagare och Hagfors kommun

Juljakten!

100%lokalt
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