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Pandemin stoppade inte deras företagsdrömmar

Elisabeth ”Bittan” Erlandsson

Två modiga tjejer, två helt olika
branscher, två lika drömmar om
eget företagande. Elisabeth ”Bittan” Erlandsson och Helena Lindqvist Olsson, förverkligade sina
drömmar i en mycket speciell tid,
där covid-19 kunde ha satt stopp
för genomförandet av planerna
men istället, fick drivkraften styra
deras val och nu är de egna företagare båda två.
Forts. inne i tidningen
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prisgarantin så berättar vi om
garantins villkor.

GÖRSJÖVÄGEN 2, HAGFORS
Tel 0563-54 02 40
www.colorama.se

Öppet: mån-fre 07.00-18.00,
lördag 10.00-14.00

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

FAMILJESIDAN
FAMILJ
FAMILJ
Vårt varma tack
till er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår far

Lars Birgersson
Barnen med familjer

Till minne av

Sarie Persson
= 3/1 2011
10 år av oändlig sorg och saknad
men i ljust och varmt
minne bevarad

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Sön 10/1 Gudstjänst, A Rådström.
Sänds digitalt via länk från hemsidan, svenskakyrkan.se/eksharad

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

Annelie
Tony
Roger
Jimmy
med familjer

Vi gratulerar
NELLIE KOVACS ANDERSSON
Vi vill fira våran
älskade Nellie Kovacs Andersson i
Munkfors som fyllde
2 år den 23 december. Grattiskramar
från mamma, pappa
o Björnis, mormor,
morfar, farmor, farfar
o resten av släkten.

GABRIEL

Den 5 januari fyllde
vår älskade grabb,
Gabriel Larsson Antonsen 12 år! Massor
av grattiskramar från
mamma, Kristoffer,
småsystrarna Noora
och Clara, mormor o
morfar, alla kusinerna med föräldrar.

AMELIA FLOOD
Vi vill gratulera Amelia som fyller 3 år den
8/1. Grattiskramar
från mamma, pappa,
Wilmer, mormor &
morfar, farmor &
farfar.

OLIVER JANSSON
Grattis Oliver Jansson i Mjönäs på din
4-årsdag som var den
22/12. Massor av kramar från farmor o
farfar.

Tummen upp
och miljoners tack till våra
föräldrar som hjälpt oss i renoveringen av vårt hus. Ni är fantastiska!
Anna, Thijs, Ludvig, Luna,
Harry, Rolf, Majken
Stort tack till den snälla person,
som lämnade in mina borttappade nycklar till polisen. Polisen
som gjorde bra detektivarbete
och spårade att en av nycklarna
hörde till en lägenhet hos HSB i
Hagfors. De kontaktade vaktmästare Åke, som i sina register hittade till vilken lägenhet nyckeln
hörde. Efter tre veckor fick jag
tillbaka mina borttappade nycklar. Tack till er!
		 Magnus Glans
och tack för sponsringen
Munkfors Åkeri, LM-Bil och
Munkeruds byggplåt i Munkfors. Tack även till våra andra
samarbetspartners: Resurs-Center, Mia’s, Lerins, 37:an, Coop,
Svenska kyrkan, Café Punkten,
Frendo, Loppisstationen, Värmlandstrafik, Hårshopen, Cappuccino. Gott nytt 2021 och hoppas
på ett fortsatt bra samarbete.
Vänliga hälsningar Daglig
Verksamhet LSS Munkfors

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

Jesus sade: Jag är världens ljus...
Joh 8:12

Tills vidare sänds våra gudstjänster som webbgudstjänster som ni når på
youtube.com och genom att söka på Klarälvsprojektet. Gudstjänsterna
finns tillgängliga efter kl 12.00 annonserad dag.
Kontaktperson: pastorskandidat Frida Blomqvist, tel 076-632 33 21.
Sön 10/1 från kl 12.00 Gudstjänst från Filadelfiaförsamlingen i Ekshärad.

Dop Vigsel
Guldbröllop

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

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.

TORSDAGAR 16.00
för alla annonser

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.

En som är trolös
ärGuldbröllop
ingenting värd.
Du föds till en tiggare.
Har ni döpt ert
Jag har sett dej broder.
barn, gift er eller
Hur du gått där på vägen.
firar
t ex
För
att ni
tjäna.
Guldbröllop?
Lite
vatten och bröd.
Per Berglund

Dela med er
av händelsen
i Veckobladet!

Dela med er av
händelsen
i Veckobladet!

ANNONSSTOPP:

Tiggaren
Dop Vigsel

AA-MÖTEN
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00
Öppet möte första
tisdagen i månaden.

LP-KONTAKTEN

Hagfors Blinkenbergskyrkan
Måndagar o onsdagar 10-12
070-396 87 44 (lokal)
070-645 65 20 (Kristina)
www.lp-verksamheten.se

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

in
Ve

LYSSNA PÅ
MANDO DIAOS
NYA SINGEL
VI LEVER NU

F Ö R B O K A H E LT N YA
KIA SORENTO PLUG-IN HYBRID

Vi lever nu
Valen vi gör idag, påverkar oss alla imorgon. Därför lanseras helt nya Kia Sorento Plug-In
Hybrid, en fyrhjulsdriven SUV med plats för sju personer, som gör det möjligt för fler att
vara en del av omställningen till elektrifierat. Förboka redan idag. Pris från 569 900 kr.

Helt nya Kia Sorento Plug-In Hybrid kommer första kvartalet 2021. Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 28/2 2021. Bränsleförbrukning ännu ej fastställd. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
Med reservation för eventuella tryckfel.

forts. från fram

Pandemin stoppade ...
Bittan, som är född och
uppvuxen i Dalsland är utbildad
konditor, jobbade fem år på
Esters Café i Långserud, mötte
kärleken från Munkfors och
2017 flyttade hon dit. Direkt
kände hon att det saknades ett
café på centrum och drömmen,
som alltid funnits, om att ha ett
eget konditori växte ännu mer.
När hon upptäckte att det blev
en lokal ledig centralt, visste
hon att den skulle passa perfekt
för ett café och en träffpunkt.
Hon satte igång med sin
affärsplan och lyssnade med
fastighetsägaren som ställde
sig positiv till en etablering,
av verksamheten i lokalen.
Tanken var att hon skulle öppna
sommaren 2020.Lokalen och
inredning skulle fixas, så hon
stressade inte fram utan varje
detalj skulle vara rätt. Bittan
jobbar som lärare och tyckte
det skulle bli perfekt att starta
till nationaldagsfirandet men så
kom pandemin i vägen, och hon
valde att flytta fram sin öppning.
Jag funderade hela hösten på när vi skulle kunna öppna
och till slut bestämde jag mig för
adventshelgen, säger Bittan.
Det var när det gick att skönja
en liten lättnad i pandemin,
och det kändes riktigt bra
inför datumet hon satt för
sin premiäröppning. Så slog
pandemin till med en andra våg

med nya strängare restriktioner
och rekommendationer som
satte käppar i hjulet, för vissa
av planerna hon hade för
invigningen av caféet.
Men påhittig, driftig och
beslutsam som hon är, Bittan,
hittade hon sätt att ställa om och
hitta lösningar för att genomföra
öppningen på ett säkert och
annorlunda sätt. Skam den
som ger sig för en pandemi.
Öppningen av Bittans Konditori
blev en dundersuccé! Sallader
och bakverk gick åt som
smör i solsken och trots den,
över förväntade försäljningen
lyckades man på ett mycket
föredömligt sätt se till att det
inte skapades köer och att ingen
trängsel rådde. Kunderna kunde
hämta sin beställning utanför
butiken, om så önskades. Man
hade verkligen tänkt på allt.
Så här i start har Bittan inte
öppet under veckorna, eftersom
hon fortfarande jobbar som
lärare.
Men från och med i
sommar vill jag ägna mig åt
konditoriet på heltid. Mitt mål är
att fortsätta utveckla konditoriet
till att bli en naturlig mötesplats
för Munkfors invånare, men
även ett utflyktsmål för de som
inte bor i kommunen. Det ska
vara värt att ta sig en tur till
Munkfors och Bittans konditori,
säger hon.
Helena är en Munkforstjej som
lämnade hemorten 2008, vid

20 års ålder för att studera till
affärsjurist. Redan som sexåring
pratade hon om att arbeta som
”avokat” på sitt alldeles egna
kontor.
Hon återkom hösten 2012,
för att arbeta på Swedbank
kontoret som då fanns i
Munkfors, under tiden som hon
skrev sin masteruppsats om
koncernbidrag. Helena stannade
kvar ytterligare en tid, då fick
hon ett vikariat på Forsnässkolan
i Munkfors under vårterminen
2013.
I maj samma år fick Helena
sin masterexamen och sitt första
jobb som juridisk handläggare.
Under 5 år jobbade hon som
juridisk handläggare på Gislaved
kommun, övergick sedan till
att bli utvecklingsledare och
arbetade
med
utveckling,
kvalitet och juridik som
exempelvis förvaltningsrätt och
GDPR i 2 år.
Så återvände Helena till
Munkfors i januari 2020, nu med
man och barn. Som hemvändare
insåg hon att få jobb inom
juridik på direkten, inte skulle
vara det lättaste. Drömmen, som
hon alltid haft om egen juridisk
byrå växa sig allt starkare.
Under det senaste året
har Helena haft ett vikariat
i
Munkfors
kommuns
Kontaktcenter, där hon även fått
använda sina juristkunskaper
och nu är hon redo att kasta sig
ut i företagarvärlden!
Hon startar sitt företag HeLio

Juridik och som Helena själv
säger:
Förr drömde jag om att
byrån skulle finnas i New York
men som vuxen vet jag, att ingen
plats är som hemma och för oss i
familjen är det Munkfors. Även
för min man som är född och
uppvuxen i Gislaved! Jag vill
med mitt företag, försöka bidra
till att behålla Munkfors som det
är, men samtidigt verka för utveckling, och att stärka kommunen. Jag vill också vara en del i
den berömda Munkforsandan,
både som invånare och företagare. Juridik är ett utmärkt verktyg
för utveckling genom att det kan
förhindra problem och undvika
konflikter, inom familjer samt
både inom- och mellan företag.
Båda tjejerna har i samband
med att de startat eget, varit
i kontakt med Munkfors
kommuns näringslivsansvariga
rådgivare Birgitta Svensson som
varit mycket positiv till deras
företagsplaner:
Två driftiga och målmedvetna tjejer som vet vad de
vill och som heller inte backar
för en pandemi. De har helt rätt
inställning och tar smarta och
kreativa beslut. Jag är övertygad
om att de fixar sina mål och fortsatta drömmar, säger Birgitta.
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Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00
INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
Annonstext:

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:-

.............................................................................................................

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0



Kryssa valfri rubrik:

Tel:

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.

Köptrogen
i Munkfors!
Vinn 10.000:-

(Presentkort att handla för i de deltagande butikerna)

Tävlingen som handlar om att samla kvitton från de
deltagande butikerna har blivit en stor succé och nu
startar sjunde omgången.
Alla som samlar ihop 10 kvitton från 10 olika butiker
har chans att gå till final och vinna. Var med du också!
Handla i 10 olika butiker från nedanstående lista i
Munkfors (minst 50:-/per kvitto) under perioden
7/1- 17/5 2021
och spara kvittona vid köp.
Lämna in dina sparade kvitton senast 19/5 2021
till Munkfors turistbyrå. Då deltar du i tävlingen
om 10 000 kronor och den ärofyllda titeln:

”MEST KÖPTROGEN I MUNKFORS”
Ytterligare två finalister erhåller
vardera 1.000 kronor i presentkort.

Vinnaren koras på nationaldagen 6/6 2021
Deltagande butiker:

Lerins, Mia´s, Blomsterboden, Loppisstationen, Hårshopen,
OKQ8, RT Foto, Munkfors Trädgårdstjänst, Bilelektriska,
Amorinen, Wood Jo, Lillängens Bil & Däck, Frendo,
Turistbyrån, Harmoni, MECA-LM Bil, Bil & Maskin, Cappuccino,
Gummiverkstán Munkfors, Alla Sinnen, Bittans Konditori, Söt
och Flitig.

Välkommen att ”Handla på
hemmaplan”- det kan löna sig!

SHOPPINGGRUPPEN Handla lokalt i Munkfors
Munkfors

6:e juni kommittén

Nu öppnar HeLiO Juridik AB
i Munkfors med omnejd
www.heliojuridik.se helena@heliojuridik.se

076-103 94 92

Hållbar och tillgänglig juridik
med omtanke
för företag och privatpersoner
Ni kan få hjälp med bland annat avtal, skatt eller
familjerättsliga frågor.
Kontakta mig för mer information.
Välkomna!
Telefontid: 09.00-15.00 måndag till fredag

P g a rådande omständigheter är

KNUTFESTEN 2021 inställd!
Vi ses 2022

hälsningar Munkeruds Bygdelag

Handla med
Stötta lokala butiker!

Köp dina ramar
hos oss!
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TEXTÅBILD

Görsjöv. 2 C Hagfors • Tel 0563-616 66

Pepparkakshusbygge
på Kyrkhedens skola
Under december byggde våra 7:or pepparkakshus. Ett samarbete mellan teknik
och hemkunskap. Allt från ritning till att
göra pepparkaksdegen har de fixat.
Lisa och Camilla, HK och NO lärare.
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FYND & FÖRENINGSNYTT
Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00

Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning eller service, ej heller försäljning av djur!

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
(Max 8 rader inkl. rubrik och telefonnummer)

Föreningsnytt

RUBRIK: ....................................................................................................................

Säljes

.......................................................................................................................................

Köpes

.......................................................................................................................................

Övrigt
Uthyres/Önskas hyra
Annonskostnad 60:-/st

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0

TEL.NR: .....................................................................................................................

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:

Tel:

Den 7 januari startar vi vår

REA
Harboevägen 1
HAGFORS
0563-145 20

30-70%
Välkommen!

Kyrkogatan 2
HAGFORS
0563-101 93

God fortsättning och
ett riktigt Gott Nytt År
önskar Familjecentralen Hagfors

Nu sågar vi
även gran

Vi längtar efter att åter kunna välkomna er in till
Öppna förskolan. Fram till dess passar vi på att
ändra i lokalerna och köpa in nya leksaker inför
öppningen. Vår förhoppning är kunna starta
upp någon gång under våren, så håll utkik
efter kommande annonser.
Tänk på att även om coronapandemin skapar
begränsningar finns vi här för er, så tveka inte
att ringa om ni behöver oss.
Telefontid:
BVC mån-fre kl. 8.30–9.30 tel: 010-8347622
BMM 8.30–9.30 tel: 010-8347717

Följ oss på

fiskarheden.se

Ta chansen att synas på
vår framsida under 2021
Vid bokning flera veckor erhålls rabatt!
Först till kvarn ...
Lediga veckor finns i början på året.
Tveka inte att höra att höra av dig 0563-616 66 info@veckobladet.se
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10%

på TRYCKSAKER

även på
ORIGINALKOSTNADEN
Beställ senast 31/1-21

TEXTÅBILD
Tel. 0563-616 66

info@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Fler tips på UTOMHUSAKTIVITETER för hela familjen
PACKA MATSÄCK
Fyll en väska med mackor, varm choklad och fika. Gå en skogspromenad eller ta er bara till närmsta park beroende på ork och lust.
– Vi älskar att köra mellis utomhus, det blir alltid en spännande utflykt
att gå och leta efter ett mysigt ställe att äta frukten på och oftast räcker
det bara att man är under ett träd, tipsar Johanna Kajson.
BLÅS SÅPBUBBLOR
Ta med er såpbubblor ut! Att blåsa såpbubblor utomhus i minusgrader
är lika vackert som häftigt. Låt bubblorna sakta sjunka ner till marken
och se dem frysa till is i snön.
LÅT SNÖN BLI MÅLARDUK
Ta med penslar och burkar med vatten som du färgat med hushållsfärg. Låt sen barnen måla med “färgen” på snön!
SPELA TRE I RAD
Tre i rad är ett klassiskt spel som går lätt att spela i jätteformat utomhus om det är snö. Måla upp en spelplan med nio rutor i snön och
ta sen saker från naturen – kottar, pinnar och stenar – att ha som
spelpjäser.
SANDLÅDELEK
Sandlådan är ett ställe som kan vara kul för barnen oavsett väderlek.
Rusta dig med ditt bästa kladdtålamod och plocka fram alla roliga
sandådetillbehör ni kan hitta, och låt sen barnen baka kakor av den
spännande kombinationen sand, vatten och kanske snö.
ÅK PULKA
Ta med er pulka, stjärtlapp – eller om det tryter en träningsmatta –
och ta er till närmsta backe. Låt barnen åka, och passa på att åka lite
själv också. Blir man någonsin för vuxen för att åka pulka?

LEK SKATTJAKT
Göm något i trädgården, parken eller på gården medan barnen blundar. Ge dem sen en skattkarta, eller låt dem leta efter dina muntliga
ledtrådar. Vem hittar skatten först? Victoria Sandberg tipsar om att
skattjakten även går att ta med ut i skogen.
– Ge er ut i skogen på en naturupplevelse! Kolla efter spår av djur som
varit där, och grilla korv.
UTOMHUSDISCO
Ta med er en uppladdningsbar högtalare ut, eller förlita er på en
smartphones inbyggda högtalare. Sätt på barnens favoritmusik och ha
som bakgrundsmusik under snögubbebyggen eller sandlådelek, eller
utveckla ett riktigt utomhusdisco!
Källa: loppi.se
Foto: Shutterstock

Vi gör allt inom byggnation på bästa sätt.
Tveka inte på att ringa oss för offert.
NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

Självklart jobbar vi med rotavdrag.
Kontakta:

Jimmy Persson

070-242 65 36

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

Byte av sophämtningsvecka
Till vänster elektriker Stefan, till höger två mekaniker i arbete.

Produktionsrekord på sågen
Produktionstakten är högre än nånsin på Fiskarheden
och under hösten har det slagits flera produktionsrekord.
En viktig orsak till detta är underhållsavdelningen, där ett
trettiotal personer i form av elektriker, mekaniker och
friktionstekniker jobbar.

År 2020 hade 53 veckor, det betyder att du kommer byta
vecka när du får dina sopor hämtade under 2021.
Du som hade hämtning jämna veckor 2020, får nu dina
sopor hämtade ojämna veckor i 2021, och tvärtom.
Hämtningsdagen är den samma.

Mer info om avfall och sophämtning på hagfors.se

– Vi har under senaste året ökat tillgängligheten, det
vill säga sågproduktion utan driftsstörningar med 5-6
procent, säger André Tenn som är produktionschef vid
Fiskarheden.
Han berömmer personalen på underhållsavdelningen
för att de är kreativa och ofta hittar egna tekniska
lösningar som gör att det blir bättre flyt genom hela
produktionslinjen.
Man jobbar dagligen med att förebygga och åtgärda
fel och driftsstörningar. Dessutom har man planerade
servicestopp var femte vecka där man går igenom vad
som behöver lagas och bytas. Utöver det gör man två
större tvådagars stopp, ett på våren och ett på hösten
med besiktning av såglinjen och efterföljande åtgärder.

Läs hela texten på fiskarheden.se/nyheter-blogg

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

Mejla gärna frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se

Kära läsare!
TACK FÖR ATT DU

SKOTTAR

FRAMFÖR DIN
POSTLÅDA
så att våra utdelare kan
KÖRA bilen intill!
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UTKOMMER VARJE ONSDAG

och utges i drygt 13.600 ex.
till alla hushåll och företag i
Munkfors- och Hagfors kommuner
med Ekshärad, Stöllet, Likenäs,
Olsäter och Lesjöfors.
Vi hjälper dig med annonslayouten utan extra kostnad.
Rabatt utgår alltid vid annonsering flera veckor.

OBS! Annonsstopp: TORSDAGAR
Görsjövägen 2 C
683 33 HAGFORS

Telefon 0563-616 66
Fax 0563-109 79

Melodikrysset v. 1-9 januari

Melodikrysset v.1 - 9 januari
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Alla får bdoertnreklam!
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även de som

kl 16.00 för alla annonser

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Plusgiro 45 70 18-0
Swish 1230489690

Har Ni oadresserad reklam,
föreningsinformation,
frågeformulär etc.
som Ni vill ha utdelad?
Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde,
Munkfors och Hagfors kommuner med Ekshärad,
Stöllet, Likenäs, Lesjöfors och Olsäter.

Ring 0563-616 66
och tala med Patrik för
information och priser

12

13

14

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

info@veckobladet.se www.veckobladet.se
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors

100x1

205x8

Har Ni oadresserad reklam, fö
frågeformulär etc. som N

Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde, M
kommuner med Ekshärad, Stöllet, Likenäs, Lesjö
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RESTAURANG INDIANEN
BUFFÉ &
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Fullst. rättigheter

EKSHÄRAD 0563-406 22
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LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 90:-

Pensionär 80:- Hämtlåda 69:-

Lör-Sön 100:-

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Alternativa
rätter finns
varje dag

Vi serverar
frukostbuffé 65:vard. 8.00-10.00

Tesnim

Café & Mat

Vårdcentralen Hagfors

Öppet 08.00-17.00
Även avhämtning 070-289 61 24

KOM & ÄT HÄR ELLER BESTÄLL. ALLA VÄLKOMNA!
Hamburgare med bröd
eller strips
inkl. 33 cl läsk
90 g ............................................... 78:150 g ............................................ 88:200 g ............................................ 98:Glutenfri, 90 g ............................. 85:Fiskburgare .................................. 85:Vegetarisk burgare 100 g ............ 78:Kyckling ..................inkl. 33 cl läsk

Kycklingburgare .......................... 85:Kycklingtallrik ............................. 99:-

Kebab .......................inkl. 33 cl läsk

Kebabtallrik ................................. 95:Kebabrulle ................................... 95:Kebab i bröd ................................ 85:-

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

Med res. för ev. ändringar

Övriga rätter ..............inkl. 33 cl läsk
Köttbullar m mos .......................
Oxpytt ..........................................
Rödspätta ....................................
Lövbit ..........................................
Chicken Nuggets med strips .......

78:78:99:99:98:-

Sallader

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

Korvmeny

Kokt / Grillad med bröd .............. 20:Kokt / Grillad med strips ............ 55:Kokt / Grillad med mos ............... 55:Tjockkorv med bröd .................... 35:Tjockkorv med strips .................. 65:Tunnbrödsrulle med grillkorv ..... 65:Pommes strips liten ...................... 25:Pommes strips stor ....................... 35:Läsk 33 cl ... 15:-

Läsk 50 cl ... 20:-

Mjönäs Djurklinik
JOURÖPPET • Tel 0563-72 333 • www.mjonasdjurklinik.se
Allt inom VVS

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

OBS! Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa
samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning
eller service, ej heller försäljning av djur!

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

SÄLJES
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
********************************************
2:A NORRINGSVÄG 5 HAGFORS
6 våningen, hissplan. Pris 30.000:- Hyra
4.326:-/mån.
Ring 070-690 87 28
********************************************

TAKBOX PACKLINE 102
inkl taklyft. Kanonpris: 1.500:Tel. 073-020 92 65 efter 16.00
********************************************
MÅLBUR INNEBANDY
med nät och målvaktsduk, bollar och
plexiglasskiva. Nypris 1.400:- NU 600:Tel. 073-020 92 65 efter 16.00

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
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
********************************************

Kom ihåg våra öppettider

Måndagar kl 8-12
(kl 12-16 endast telefon eller mail)
Tisdagar
kl 8-14
Onsdagar kl 8-14
Torsdagar kl 8-16
kl 8-14
Fredagar

TEXTÅBILD
Tel. 0563-616 66

info@veckobladet.se

MUNKFORS: UTHYRES 2:A med tillg.
till uteplats o liten veranda. Lugnt omr.
m mycket natur men ändå nära centr.
Ej bet.anm. eller rökare inomhus. Hyra
4.900 kr/mån. Värme, varmv. o sopor
ingår. Endast hush.el tillk. Förstahandskontr. Park. utanför huset. Ring gärna för
info, visn. el.bilder. Tel. 0733-10 01 08
********************************************
LOKAL UTHYRES STORGATAN 4
i Hagfors. 40 kvm. Vid intresse och visning kontakta Marie Källback.
Tel. 0708-19 20 34
********************************************
LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser,
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo
Folkets Hus och Park
Tel. 070-230 76 62 Eva-Lena
********************************************

SÄLJES
Torr björkved
till spis och kamin
Tel. 070-524 25 20

070-580 19 06

www.bergsangsror.se

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

Rikard
070-693 77 19
Jan
070-693 77 18

www.rj-maleri.se
info@rj-maleri.se
Gilla oss på

Investor letar efter
fastigheter
(villa och lägenheter)

SNABBT BESLUT
SNABB BETALNING
Kontakta oss 072-5462785

www.veckobladet.se

Behöver du hjälp
med trycksaker??

Programblad
Böcker • Tidningar
Roll Up
Trottoarpratare
Fakturor • Kvittenser
Kuvert i alla storlekar
Etiketter • Visitkort
Affischer
Vitt tryck på svart papper
Lack som effektfärg eller tillägg
Bordstabletter
Pennor m tryck
m.m m.m.

Välkommen in till

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C

så hjälper vi dej från
idé till färdig produkt
0563-616 66 • info@veckobladet.se

